YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

Delårsrapport januari – mars 2014
•

Yields intressebolag Isofol Medicals fortsätter utvecklas positivt och
visar stark utveckling efter att ha offentliggjort viktiga positiva
resultat från prekliniska och kliniska studier gällande Modufolin®.
Isofol är i klinisk fas med tre pågående studier inom två olika
indikationer.

•

Resultatet för perioden uppgick till -154 Tkr (15 Tkr).

Yield Life Sciences affärsidé
Yield Life Science är ett listat investeringsbolag som utvecklar företag inom
läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Resultatet för perioden uppgår före skatt till -154 Tkr (101 Tkr).

UTVECKLING I PORTFÖLJBOLAGEN
Isofol Medical
Isofol Medical bygger på över 30 års medicinsk forskning vilket har resulterat i den
unika folatbaserade läkemedelskandidaten Modufolin®. Isofol Medical kommer,
tillsammans med den strategiska schweiziska forskningspartnern Merck & Cie AG,
utveckla och licensiera Modufolin® till större läkemedelsföretag. Modufolin®
förväntas förbättra effekten och minska biverkningarna av antimetaboliter, en viktig
grupp modern cytostatika som används vid cancerbehandling. Parallellt med sin
läkemedelsutveckling utvecklar Isofol Medical också ett diagnostiskt verktyg för att
individualisera och optimera folatbaserad cancerbehandling. Den internationella
marknaden för preparat inom cancerbehandling är värd flera miljarder dollar. Yield
äger idag cirka 22 % av Isofol Medical.
Uppdatering och sammanfattning av läget i Isofol Medical
Utvecklingsarbetet för att positionera Modufolin® som en läkemedelskandidat inom onkologi
har accelererat ytterligare.
– Isofol har bedrivit ett flertal prekliniska studier samt omfattande forskningsstudier inom
genexpression vilka bedöms skapa fördelar för Isofols fortsatta kliniska utveckling av

Modufolin®. Forskningsstudierna ligger även till grund för en ny patentansökan som
lämnades in i början av 2014 i syfte att stärka upp bolagets immateriella rättigheter kring
Modufolin®.
– Den så kallade PK-Studien - en jämförelse med en av Modufolin® med dagens rådande
folatbehandling inom Onkologi, Levoleukovorin, avslutades med goda resultat.
Studierapporten kommer att tillställas Läkemedelsverket under andra kvartalet i år och
tillsammans med den vetenskapliga rapporten även ligga till grund för en publikation.
– Ett omfattande prekliniskt program för Modufolin® har framgångsrikt genomförts och
dokumenterats. Hittills har ingen Modufolin® relaterad toxicitet identifierats varken i
prekliniska eller kliniska studier vilket skapat en robust plattform för fortsatta mer
omfattande kliniska studier.
– Läkemedelsverket godkände under sommaren 2013 ett tillägg till studien ISO-MC-091 Modufolin® i kombination med Alimta på patienter med rektal cancer - där bolaget fick
tillstånd att ge Modufolin® i betydligt större dos än tidigare (500 mg/m2). Fram till årsskiftet
hade två patienter behandlats med den ökade dosen Modufolin® och under 2014 har
ytterligare tre patienter fått den utökade dosen. Samtidigt har bolagets framgångsrikt avslutat
den tidigare delen av studien på sammanlagt 18 patienter med doser upp till 100 mg/m2.
– Läkemedelsverket godkände under hösten 2013 start av studien ISO-MTX-003, som är en
kombinerad dos finding studie och proof of concept for Modufolin® som så kallad rescue
agent inom HDMTX behandling inom Osteosarkom, en sällsynt form av bencancer. Studien,
en multicenter studie, genomförs på flera europeiska kliniker och beräknas vara avslutad
under innevarande år.
– Isofol lämnade i december 2013 in en ansökan till FDA för Modufolin® om att erhålla
status som särläkemedel inom HDMTX behandling av Osteosarkom i USA. Under april
månad i år återkom FDA med feedback vilken huvudsak uttryckte att FDA vill se mer
effektdata från Modufolin® innan man tar vidare beslut i frågan. Isofol räknar med att kunna
komplettera ansökan till FDA under tredje kvartalet i år.
– Ett pre-IND möte genomfördes framgångsrikt med The Food & Drug Administration i
USA (FDA) vilket innebär att bolaget fått principerna godkända för ett utvecklingsspår inom
rescue treatment med Modufolin® inom högdosmetotrexat behandling (HDMTX) för
cancersjukdomen Osteosarkom.
– Ett Scientific Advice möte genomfördes framgångsrikt med svenska Läkemedelsverket i
Sverige, vilket innebär att bolaget fått principerna avstämda för en utvecklingsväg inom
kolorektal cancer.

Yield har sedan 2008 medverkat till kapitaliseringen av Isofol Medical i syfte att föra
bolaget fram till kommersialisering eller uppköp. Därutöver har Yield skapat en
organisation med kompetens och erfarenhet inom området. Yield har även bistått i
rekryteringen av medlemmar till bolagets styrelse vilka besitter djup kompetens och
omfattande internationell erfarenhet av läkemedelsbranschen, både vad gäller
forskning/utveckling och affärsmässiga strukturaffärer. Yield representeras i Isofols
styrelse av Tommy Marklund, Yields ordförande samt Lars Lind, ledamot i Yields
styrelse. Lars har varit medlem i Isofols styrelse sedan starten 2008 och har fram till
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slutet av 2012 fungerat som Isofols ordförande och ingår dessutom i Isofols
Executive Committee.

ÖVRIG INFORMATION
Likviditet
Hösten 2014 beräknas Yield ha ett nytt kapitalbehov vilket styrelsen i första hand
avser att tillföra via någon form av lån/avyttring.
Framtida inriktning
Yields framtid kommer till fullo att fokuseras på utvecklingen i Isofol Medical.
Potentialen för kraftig värdeökning bedöms som god.
Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick till 0,98 kr. Resultatet per aktie uppgick till -0,01 kr
(0,01 kr). Likvida medel uppgick vid perioden ingång till 483 Tkr och vid periodens
slut till 269 Tkr. Soliditeten uppgick till 99,75 procent.
Anställda
Medelantalet anställda uppgick per sista mars 2014 till 0.
Aktien
Antalet registrerade aktier i Yield Life Science uppgick per 2014-03-31 till 268 035
stycken av serie A och 12 051 300 stycken av serie B. Det totala antalet aktier
uppgick till 12 319 335. Totalt antal röster uppgick till 14 731 650 stycken. Aktiens
kvotvärde är 0,6 kr.
Yield Life Science har cirka 2 400 Euroclear-registrerade aktieägare. Bolagets Baktie handlas sedan den 3 november 2008 på Aktietorget. Kortnamn för Yield Life
Science på aktielistan är Yild B.
Aktiekursen och orderdjupet kan följas på www.aktietorget.se
Redovisningsmetoder
Bolaget har vid upprättandet av denna rapport tillämpat Årsredovisningslagen och
Redovisningsrådets rekommendationer. Koncernredovisning har ej upprättats då den
inte på något avgörande sätt skiljer sig från uppgifterna i denna bokslutskommuniké.
Kommande rapporttillfällen
• Delårsrapport för april - juni 2013 lämnas fredagen den 22 augusti 2014.
• Delårsrapport för juli - september 2013 lämnas fredagen den 21 november
2014.
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Redovisningsprinciper
Yield Life Science AB (publ) tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen
samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella
rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de
finansiella rapporterna.
GRANSKNINGSRAPPORT
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorns granskning.

RESULTATRÄKNING
Tkr
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar
Räntenetto
Resultat före skatt
Skatt
PERIODENS RESULTAT

2014
jan-mar

2013
jan-mar

2013
jan-dec

14
-

3
80

-155

-113

-601

-1
-156

-1
-100

-3
-521

-3 594

2
-154
-154

-1
-101
-101

-77
-4 192

-4 192
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BALANSRÄKNING
Tkr

2014

2013

2013

31-mar

31-mar

31-dec

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank
SUMMA TILLGÅNGAR

3
11 701
28
76
269
12 077

7
15 851
51
153
351
16 413

4
11 701
28
72
483
12 288

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 047
30
12 077

16 291
42
80
16 413

12 201
87
12 288

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Tkr

2014
31-mar

2013
31-mar

2013
31-dec

Eget kapital vid periodens ingång
Apportemission
Kontantemission
Fusionsdifferens
Pågående nyemmission
Periodens resultat

12 201

16 392

16 392

-154

-101

-4 192

Eget kapital vid periodens utgång

12 047

16 291

12 201
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KASSAFLÖDESANALYS
Tkr

2014
jan-mars
-156
1
4
-1

2013
jan-mars
-100
1

2013
jan-dec
-521
-71

-1

-153

-101

-2
0
-594

-4
-58

-2
-66

79
-99

-214

-168

-614

Kassaflöden från investerings- verksamheten

0

-300

278

Kassaflöden från finansierings- verksamheten

0

0

0

-214

-468

-336

Likvida medel vid periodens början

483

819

819

Likvida medel vid periodens slut

269

351

483

Periodens rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöden från den löpande verksamheten
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöden från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
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NYCKELTAL OCH AKTIEDATA

Genomsnittligt eget kapital period
Genomsnittligt totalt kapital period
Räntabilitet på eget kapital (%)
Räntabilitet på totalt kapital (%)
Soliditet (%)
Resultat per aktie(kr)
Eget kapital per aktie(kr)
Kassalikviditet (%)
Antalet A-aktier
Antalet B-aktier
Pågående emission A-aktier
Pågående emission B-aktier
Totalt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier

2014
jan-mars
12 124
12 183
-1,27
-1,25
99,75
-0,01
0,98
1145
268 035
12 051 300
12 319 335
12 319 335

2013
2013
jan-mars
jan-dec
16 342
14 296
16 496
14 434
-0,62
-29,30
-0,61
-28,51
99,26
99,30
-0,01
-0,34
1,32
0,99
1213
632
268 035
268 035
12 051 300 12 051 300
12 319 335 12 319 335
12 319 335 12 319 335

Nyckeltalsdefinitioner
Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital.
Räntabilitet på eget kapital:

Nettoresultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet:

Eget kapital i procent av balansomslutning.

Räntetäckningsgrad:

Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader dividerat med räntekostnader.

Resultat per aktie:

Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier.

Eget kapital per aktie:

Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen.

Kassalikviditet:

Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder.

Göteborg den 23 maj 2014
Styrelsen för Yield Life SCience AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Hilmersson, VD Yield AB
Telefon: 0709 424835
E-post: info (at) scriptum.se
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