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Yield är ett listat investeringsbolag 

som utvecklar företag inom det 

medicinska området med potential 

för kraftig  värdetillväxt. Yield-

aktien handlas på AktieTorget under 

kortnamnet Yild. Yield har ca 2 300 

aktieägare.
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Årsstämma
Aktieägarna i Yield Life Science AB (publ) kallas till årsstämma 

onsdagen den 20 april 2016 kl 15.00. Årsstämman äger rum hos 

Långedrags Båtvarv, Sextantgatan 14, Västra Frölunda. 

Anmälan till stämman
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 

16 april 2015 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 

aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 14 april 

2016 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-mail: info@yield.nu, eller 

skriftligen till bolaget med adress: Yield Life Science AB (publ), 

Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnum-

mer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventu-

ella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier 

måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 14 april 

2016 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som 

önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om 

detta i god tid före den 14 april 2016.

Behörighetshandlingar
För ombud som företräder aktieägare bör fullmakt översändas 

i samband med anmälan. Företrädare för juridisk person skall 

vara firmatecknare eller ha fullmakt av firmatecknare och kunna 

styrka firmatecknares behörighet med registreringsbevis eller 

motsvarande handling.

Kallelse
Information om årsstämman infördes i Dagens Industri onsda-

gen den 16 mars 2016. Formell kallelse till bolagsstämman med 

angivande av ärenden infördes i Post- och Inrikes Tidningar och 

på bolagets hemsida måndagen den 16 mars 2016.

Informationsgivning till aktieägare
Yield strävar efter att fortlöpande förbättra informa tionsgivningen 

till aktieägarna. Den skall baseras på öppenhet, tät aktieägarkon-

takt och uttömmande information. Yields avsikt är att kontinuer-

ligt ge aktiemarknaden underlag för värdering av bolagets olika 

projekt. Följ utvecklingen på www.yield.nu.

Kommande rapporttillfällen
•	 Delårsrapport	för	januari	-	mars	2016	lämnas	fredagen	den	

20 maj 2016.

•	 Delårsrapport	för	april	-	juni	2016	lämnas	fredagen	den	19	

augusti 2016.

•	 Delårsrapport	för	juli	-	september	2016	lämnas	fredagen	

den 18 november 2016.
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 År 2015 i sammandrag

•	 Yields	intressebolag	Isofol	Medical	med	läkemedels-
kandidaten Modufolin® fortsätter utvecklas positivt och 
visar stark utveckling. 

•	 Sannolikheten	bedöms	ha	ökat	ytterligare	för	att	be-
handling med bolagets läkemedelskandidat Modufolin® 
kommer ge en väsentligt förbättrad medicinsk effekt för 
många patienter med maligna (elakartade) sjukdomar.

•	 Den	planerade	stora	kolorektalstudien	kan	ses	som	en	
registreringsstudie om vissa resultatnivåer uppnås. Ut-
vecklingstiden har därmed sannolikt kortats ned med tre 
år vilket minskar utvecklingskostnaderna fram till en färdig 
produkt med upp emot en miljard kronor.

•	 Läkemedelsverket		ser	Modufolin®	som	”improvement	
of	established	care”.	Det	betyder	att	Isofol	Medical,	vid	
fortsatt framgång i de kliniska studierna, kan få en mycket 
större marknad för Modufolin®.

•	 De	första	patienterna	har	behandlats	med	Modufolin®	
som rescue terapi med två cykler av HDMTX. Målen med 
studien uppfylldes framgångsrikt.

•	 United	States	Patent	and	Trademark	Office	har	godkänt	
Isofols patent avseende användandet och den farmaceu-
tiska kompositionen av Modufolin®.

•	 Resultatet	för	perioden	uppgick	till	-508	Tkr	(-643).	

•	 Efter	perioden,	under	inledningen	av	2016:	Nyemissionen	
i Yield Life Science blev kraftigt övertecknad och tillförde 
bolaget ett kapital på cirka 4,2 Mkr före emissionskostna-
der.
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Bäste aktieägare!

Yield Life Science är tillsammans med Biofol AB huvudägare i 

Isofol Medical. Yield Life Science har haft en drivande roll vad 

gäller bolagets kapitalisering, uppbyggnad av organisation och 

rekrytering av styrelsemedlemmar. 

Nu	ser	vi	 frukterna	av	denna	satsning	då	bolaget	utvecklas	

väl och enligt våra förväntningar. Vi har ytterligare stärkts i vår 

bedömning om en fortsatt positiv värdeutveckling. 

Under 2015 har ett par viktiga händelser inträffat vilka på ett 

mycket påtagligt sätt ändrat förutsättningar på ett positivt sätt 

för Isofol Medical och deras läkemedelskandidat Modufolin® och 

därigenom även för Yield Life Science.

Under 2013 visade Isofol Medical att de som har låg genex-

pression av de kritiska generna saknar förmåga att omvandla 

leucovorin till den aktiva metaboliten Modufolin®, i tillräckligt hög 

koncentration för medicinsk effekt. Detta är förklaringen till att 

5-FU och leucovorin inte har effekt på en majoritet av dem som 

behandlas och det fanns därmed anledning att tro att Modufo-

lin® skulle kunna fungera betydligt bättre. Isofol Medical har nu 

testat dessa resultat i ytterligare två studier. Resultaten från den 

första studien har bekräftats av de båda senare studierna, och 

skillnaden mellan låg och hög genexpression är till och med mer 

accentuerad i metastaserad cancer. Detta får stora konsekvenser 

för Isofol Medical. Först och främst har grundhypotesen, basen för 

bolagets berättigande, bekräftats. Det innebär att sannolikheten 

ökar betydligt att behandling med Modufolin®, kommer att ha en 

stor medicinsk effekt för många människor. Detta minskar risken 

i investeringen och ökar den potentiella marknaden liksom det 

pris som är möjligt att ta ut för Modufolin®.

Eftersom differentieringen mellan grupperna är stor innebär 

det också att studiestorleken i de kliniska studierna kan hållas 

nere, vilket väsentligt förkortar tiden och minskar kostnaderna 

för de fortsatta kliniska studierna.

Under 2015 presenterade Isofol Medical sitt program för 

fortsatta kliniska studier för myndigheterna. Två mycket bety-

delsefulla saker framkom av detta möte:

Man	ser	Modufolin®	som	”improvement	of	established	care”.	

Det betyder, vid fortsatt framgång i de kliniska studierna, att Iso-

fol Medical har möjlighet att använda Modufolin® för att ersätta 

leucovorin (eller levoleucovorin) inom ett bredare spektrum av 

kolorektal cancer och tillsammans med flera olika cytostatika. 

Detta öppnar upp en mycket större marknad för Modufolin®.

Än viktigare är att den planerade stora kolorektalstudien 

kan ses som en registreringsstudie, vid vissa resultatnivåer. Det 

betyder i så fall att det inte behövs en påföljande fas III studie 

utan man kan gå direkt från nästa studie till regulatoriskt godkän-

nande. Därigenom kan utvecklingstiden komma att kortas ner 

med tre år och kostnaderna minska fram till en färdig produkt 

med upp emot en miljard kronor. Isofol Medical har nu två re-

gistreringsstudier, en i osteosarkom och en i kolorektal cancer, 

vilka båda inleds under 2016. Den förstnämnda kan vara klar i 

slutet av 2017, den andra under 2018.

Yield Life Science har inte deltagit i de senaste årens nyemissi-

oner i Isofol Medical, vilket har inneburit att ägarandelen i bolaget 

minskat. Men eftersom Yield Life Science på egen hand finan-

sierade Isofol Medical från starten av bolaget genom de första 

åren har Yield Life Science fortfarande en betydande ägarandel. 

Med den värdepotential Isofol Medical representerar för Yields 

aktieägare  torde dock ägarandelen vara relativt ointressant, det 

är värdet på innehavet som är det väsentliga. Under inledningen 

av 2016 genomförde Yield Life Science dock en nyemission med 

företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet var att därigenom 

inbringa ett kapital för investering i nyemissionen i Isofol Medical, 

även den genomfördes under inledningen av 2016.  Intresset för 

båda dessa emissioner har varit mycket stort. Emissionen i Yield 

Life Science övertecknades kraftigt och gav möjlighet att inves-

tera närmare 4 Mkr i Isofol Medical. Ägarandelen uppgår därefter 

till  15,4 % i Isofol Medical. Vi ser mycket goda förutsättningar att 

värdet på innehavet kan komma att fortsätta öka under 2016.

Till sist ber jag att få hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma 

i Göteborg den 20 april.

Göteborg i mars 2016

Anders Hilmersson
Verkställande direktör

VD-kommentar
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Pressmeddelande 2 november 2015 

Nya förbättrade förutsättningar för Isofol Medical 

Yield Life Science’s intressebolag Isofol Medical har i en just utsänd inbjudan till ett 
kommande informationsmöte för sina aktieägare redogjort för nya förbättrade 
möjligheter för bolaget. I korthet handlar det om följande:

- Sannolikheten bedöms ha ökat ytterligare för att behandling med bolagets 
läkemedelskandidat Modufolin® kommer ge en väsentligt förbättrad 
medicinsk effekt för många patienter med maligna (elakartade) 
sjukdomar.

- Vid gynnsamma resultat i de kommande studierna avseende coloncancer 
kan Modufolin® komma att godkännas som ersättning för leucovorin 
(eller levoleucovorin) oberoende av använda cellgifter i behandlingarna. 
Det innebär i så fall en väsentligt minskad dokumentationsvolym och 
större marknadspotential för Modufolin®. Studierna påbörjas 2016 och 
beräknas vara klara senast under 2018.

- Den nu planerade stora kolorektalstudien kan ses som en 
registreringsstudie om vissa resultatnivåer uppnås. Utvecklingstiden har 
därmed sannolikt kortats ned med tre år vilket minskar
utvecklingskostnaderna fram till en färdig produkt med upp emot en 
miljard kronor.

- Yield Life Science’s andel i Isofol Medical uppgår till cirka 16 %.

De viktigaste delarna av informationen i det utsända inbjudningsbrevet återges nedan: 

Kliniska Studier
Vi har avslutat ett antal förberedande studier och är ungefär halvvägs igenom båda våra fas
I/IIa studier i osteosarkom (003-studien) och kolorektal cancer (005-studien). Båda studierna 
har gått väl och ger anledning tro att bolaget kan gå vidare under nästa år med de två 
huvudstudierna, 004 i osteosarkom (en cancer i skelettets tillväxtzoner) och 007 i kolorektal 
cancer.

Två Game Changers
Samtidigt som arbetet med att finna intressenter för en Partnering Deal pågått med hjälp av 
Sage och det kliniska programmet har fortlöpt enligt ovan så har utvecklingsarbetet under
sommaren gjort två genombrott som tillsammans helt ändrar de förutsättningar vi arbetar 
med:

1. Genexpressionsstudierna

Pressmeddelande 10 december 2015 

Isofol Medical meddelar positivt utfall
i effekt- och säkerhetsstudie

Yield Life Science’s intressebolag Isofol Medical meddelar idag att den första 
dosgruppen patienter som behandlats med  Modufolin® som ”rescue” efter 
behandling med två cykler med metotrexat (HDMTX), har uppfyllt  målen för 
den pågående studien, ISO-MTX 003.

Totalt har fyra patienter med osteosarkom framgångsrikt genomgått behandling 
med en dos av 15 mg/m². Isofol Medical inleder nu en andra dosgrupp där 3 till 6 
patienter kommer att behandlas med 7,5 mg/m² Modufolin®. Studien är en 
kombinerad säkerhets- och effektstudie med mål att identifiera den dos som med 
störst säkerhet motverkar biverkningarna av behandling med HDMTX. Studien 
beräknas vara klar första halvåret 2016.

- Det är mycket uppmuntrande att vi framgångsrikt kunnat avsluta den första 
dosgruppen med Modufolin®. Studien utgör en viktig del av vår 
utvecklingsstrategi för Modufolin®. Målet är att fastställa en säker och effektiv 
dos Modufolin® vid användning som rescue efter högdosbehandling med 
metotrexat på patienter med osteosarkom (en typ av skelettcancer). Utfallet av 
denna studie kommer att ligga till grund för valet av studiedos vid den 
planerade registreringsstudien mot osteosarkom som inleds andra halvåret 
2016, meddelar Isofol Medical’s VD, Anders Rabbe.         

Om Modufolin®

Modufolin® (kemisk beteckning [6R]-5,10-metylentetrahydrofolat) är ett nytt 
folatbaserat läkemedel utvecklat för att öka effektiviteten och minska biverkningarna 
av antimetaboliter, en grupp läkemedel som används vid cancerbehandling. 
Modufolin® är den aktiva nyckelmetaboliten i alla folatbaserade läkemedel som 
används kliniskt i dagsläget, inklusive Leukovorin och Levoleukovorin. Modufolin®

kräver till skillnad från dagens folatbaserade läkemedel inte enzymatisk metabolisk 
aktivering och har därför förutsättningar att förbättra behandlingen för alla patienter 
oberoende av deras förmåga att aktivera folater. Modufolin® utvärderas för närvarande 
i kliniska fas II-studier inriktade på kolorektal cancer och cancersjukdomen 
Osteosarkom.

Om Isofol Medical AB
Isofol Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar nya produkter för 
ouppfyllda behov inom onkologi. Isofols ledande kliniska läkemedelskandidat, 
Modufolin®, förväntas förbättra utsikterna för cancerpatienter som genomgår 
cellgiftsbehandling med olika antimetaboliter. Isofols pågående kliniska prövningar är 
inriktade på kolorektal cancer och Osteosarkom. Isofol Medical har ett nära samarbete 
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Isofol Medical

Om Isofol Medical och Modufolin®

Isofol Medical bygger på flera decenniers medicinsk forskning, 

vilken har resulterat i den unika folatbaserade läkemedels-

kandidaten Modufolin®. Isofol Medical utvecklar Modufolin® 

tillsammans med den strategiska forskningspartnern Merck 

Millipore. Målsättingen är att ersätta all användning av folater 

vid cancerbehandling med Modufolin®. 

Modufolin® förväntas förbättra effekten och minska biverk-

ningarna av olika cytostatika som används vid cancerbehandling. 

Den internationella marknaden för folatbaserade cancerläkeme-

del är värd flera miljarder kronor.

•	 Isofol	har	ett	nära	samarbeta	med	Merck	Millipore	i	

Schweiz, världsledande producent av folatläkemedlen 

Levoleukovorin och Leukovorin.

•	 Modufolin®	är	en	aktiv	metabolit	av	Levoleukovorin	och	

Leukovorin, vilka utgör hörnstenarna vid behandling av 

flera former av spridd 

cancer.

•	 Isofol	Medical	har	

världsrättigheterna 

till Modufolin® inom  

cancerområdet. 

Ledning och styrelse

Isofol Medical har en liten, 

kostnadseffektiv kärnorganisation med stöd av en aktivt arbe-

tande styrelse. Anders Rabbe, är VD.

Yields representanter i Isofol Medicals styrelse är Lars Lind 

och Tommy Marklund . 

Styrelsen består i övrigt av ordförande Jan-Eric Österlund, 

Anders Vedin, Bengt Gustavsson, Ulf Jungnelius och Jonas Pe-

dersen, samtliga med en bred erfarenhet av utveckling och kom-

mersialisering av läkemedel och medicintekniska produkter. 

Isofol Medicals grundare, Bengt Gustavsson, som verksamt 

bidragit till upptäckten av Leucovorins verkan vid cellgiftsbe-

handling, har flera decenniers erfarenhet av cancerkirurgi och 

forskning inom folatbaserade cancerläkemedel. 

Jan-Eric Österlund har en bred och lång erfarenhet inom nä-

ringsliv i allmänhet och inom medicinsk teknik och bioteknologi. 

Jan-Eric är ordförande i MVI Equity, ett private equity företag och 

ScandCap som arbetar med finansiell rådgivning, företagsöver-

låtelser och kapitalanskaffning. Jan-Eric är även styrelseledamot 

i Enkam, som utvecklar en medicin för behandling av Alzheimer. 

Tidigare har Jan-Eric varit ordförande i HemoCue (diagnostiska 

produkter), i noterade bolag som Skrinet (investmentbolag, Sve-

rige), Tigran (dentalteknologi, Sverige) och Munksjö. Därtill har 

Jan-Eric varit ledamot i noterade bolag som Indigo (flygleasing, 

NASDAQ),	Vasogen	(biotech,	Torontobörsen)	och	Independent	

Leasing (finansbolag, Sverige). Jan-Eric är arbetande styrelseord-

förande i Isofol Medical.

Anders Vedin är Med.dr. och rådgivare inom bioteknik- och 

läkemedelsindustrin. Han har varit aktiv som medicinsk forskare 

och även varit professor i Management of Medical Technologies 

vid Chalmers Tekniska Högskola. Anders är ledamot av Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien och har haft ledande positioner 

inom dåvarande Astrakon-

cernen, bland annat som 

ansvarig för den fram-

gångsrika utvecklingen och 

marknadsintroduktionen 

av Losec. Anders är styrelse-

ordförande i  Integrative Re-

search Laboratories AB och 

Quiapeg	AB.	Anders	är	Chief	Scientific	Officer	i	Isofol	Medical.

Ulf Jungnelius, MD, med lång erfarenhet från ledande positio-

ner	inom	klinisk	utveckling	av	cancerläkemedel	i	”Big	Pharma”,.

Ulf har bland annat varit vice VD på Celgene med globalt ansvar 

för klinisk forskning och utveckling inom onkologi. 

Jonas Pedersén, PhD, MBA, har en bred, internationell er-

farenhet inom strategiska frågor i läkemedelsindustrin och ett 

förflutet från Amgen och AstraZeneca. Jonas är partner i Deallus 

och arbetar huvudsakligen med strategisk marknadsutveckling 

inom internationell läkemedelsindustri.

Sammantaget besitter Isofol Medicals ledning och styrelse 

djup kompetens och internationell erfarenhet av läkemedels-

branschen, både vad gäller forskning/utveckling och affärsmäs-

siga strukturaffärer.
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isofol

Yields roll

Yield har sedan 2008 medverkat till kapitaliseringen av Isofol 

Medical i syfte att föra bolaget fram till kommersialisering eller 

uppköp. Därutöver har Yield medverkat till att skapa en organi-

sation 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 Isofol Medicals styrelse av Tommy Marklund, Yields ordförande 

samt Lars Lind, ledamot i Yields styrelse. Lars har varit medlem i 

Isofol Medicals styrelse sedan starten 2008 och har fram till slutet 

av 2012 fungerat som Isofols ordförande och ingår dessutom i 

Isofols Executive Committee.

Isofol Medicals vision är att  

signifikant förbättra utfallet och  

toleransen av kemoterapeutisk 

behandling av cancer. Jan-Eric Österlund, ordförande i Isofol Medical och Bengt Gustavsson, 
bolagets grundare.

Anders Rabbe, VD i Isofol Medical och Anders Vedin, styrelseledamot och 
Chief	Scientific	Officer	i	bolaget.
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Valda av årsstämman årsvis

Tommy Marklund
Styrelsens ordförande. Finansiell rådgivare, fd bankdirektör,  

Göteborg, f 1948. Ledamot i styrelsen i Yield Life Science sedan 

2009.

Övriga styrelseuppdrag: ledamot i Rasta Group AB, Isofol 

Medical AB, ordförande i Concent Holding AB (publ) samt i In-

vestment Weps i Tjörn AB. Innehav i Yield Life Science privat och 

via bolag: 2 583 A-aktier, 141 191 B-aktier.

Anders Hilmersson

VD Yield Life Science AB och Scriptum Information AB, Göteborg, 

född 1951.

Ledamot i styrelsen i Yield Life Science sedan 2004.

Innehav i Yield privat och via bolag: 22 584 A-aktier, 443 062  

  

B-aktier.

Lars Lind
Entreprenör och företagsledare, Göteborg, f 1941.

Ledamot i styrelsen i Yield Life Science sedan 2008. Övriga 

styrelseuppdrag: ordförande i General Venture AB och ledamot i 

Isofol Medical AB. 

Innehav i Yield Life Science  privat och via bolag: 64 594 A-

aktier, 403 220 B-aktier.

Hans Wiklund
Entreprenör och företagsledare, Göteborg, f 1942.

Ledamot i styrelsen i Yield Life Science sedan 2008. Övriga 

styrelse uppdrag: ordförande i Långedrags Båtvarv AB och Epoca 

Yachts AB, ledamot i Snöland AB och Adstream AB. 

Innehav i Yield Life Science privat och via bolag: 126 599 A-aktier, 

2 506 842  B-aktier.

Ledande Befattningshavare:

Anders Hilmersson, VD, se styrelse

Revisor:

Carl Magnus Kollberg

Auktoriserad revisor, Göteborg.  

Moore	Stephens	KLN	AB.	Företagets	revisor	sedan	2007.

Styrelse, ledning och revisor

Anders Hilmersson

Lars Lind

Tommy Marklund

Hans Wiklund
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Aktiedata

Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion Förändring  Totalt  Summa Kvot-   Förändring  Totalt 
  antal antal  aktier värde aktiekap. aktiekapital 
  A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier   

1992 Bildande – 500 – 500 500 100 50 000 50 000

1999 Fondemission – 500 – 1 000 1 000 100 50 000 100 000

2004 Split 5 000:1 – 5 000 000 – 5 000 000 5 000 000 0,02 – 100 000

2004 Apportemission – 20 000 000 – 25 000 000 25 000 000 0,02 400 000 500 000

2005	 Nyemission	 2	000	000	 –	 2	000	000	 25	000	000	 27	000	000	 0,02	 40	000	 540	000

2005	 Nyemission	 –	 4	000	000	 2	000	000	 29	000	000	 31	000	000	 0,02	 80	000	 620	000

2005	 Nyemission	 –	 5	000	000	 2	000	000	 34	000	000	 36	000	000	 0,02	 100	000	 720	000

2005	 Nyemission	 –	 36	000	000		 2	000	000	 70	000	000	 72	000	000	 0,02	 720	000	 1	440	000

2005	 Nyemission	 –	 6	000	000	 2	000	000	 76	000	000	 78	000	000	 0,02	 120	000	 1	560	000

2006	 Nyemission	 –	 4	962	962	 2	000	000	 80	962	962	 82	962	962	 0,02	 59	259	 1	659	259

2008	 Nyemission/

 Apportemission 4 700 904 174 699 096 6 700 904 255 662 058 262 362 962 0,02 3 588 000 5 247 259

2009 Kvittningsemission 0 814 815 223 363 9 336 883 9 560 246 0,60 488 889 5 736 148 

2011 Företrädesemission 44 672 1 867 376 268 035 11 204 259 11 472 294 0,60 1 147 229 6 883 377

2012 Apportemission 0 847 041 268 035 12 051 300 12 319 335 0,60 508 224 7 391 602

2014	 Nyemission	 0	 125	000	 268	035	 12	176	300	 12	444	335	 0,60	 75	000	 7	466	602

2015	 Nyemission	 0	 120	000	 268	035	 12	296	300	 12	564	335	 0,60	 72	000	 7	538	602

2016 Företrädesemission 0 1 047 027 268 035 13 343 327 13 611 362  0,60 628 216 8 166 818

Aktiedata 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultat per aktie (kr) -0,04 -0,52 -0,34 0,01 
Eget kapital per aktie (kr) 0,97 0,97 0,99 1,34 
Antal A-aktier 268 035 268 035 268 035 268 035 
Antal B-aktier 12 296 300 12 176 300 12 051 300 12 051 300
Summa aktier 12 564 335 12 444 335 12 319 335 12 319 335 
Genomsnittligt  
antal aktier 12 504 335 12 381 835 12 319 335 11 895 815 
 

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Yield uppgår till 7 538 602 kr fördelat på 268 035 

aktier av serie A och 12 296 300 aktier av serie B. Envar aktie med 

kvotvärde om 0,6 kronor. Aktie i serie A berättigar till tio röster 

medan aktier av serie B berättigar till en röst. Varje aktie medför 

lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Bolagets ägarstruktur
Styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktie-

innehav motsvarade 31,6 % (30) av kapitalet och 38,8 % (38,2) av 

rösterna i bolaget den 31.1.2016. De tio största ägarnas innehav 

uppgick till 50,2 % (50,6) av kapitalet och 58,03 % (58,46) av rös-

terna i bolaget. Den 31.1.2016 hade Yield 2 302 (2 335) aktieägare. 

Siffror inom parantes avser 31.1.2015.

Yield-aktien
Bolagets B-aktie handlas sedan den 3 november 2008 på Aktie-

torget. Kortnamn för Yield på aktielistan är Yild B. Aktiekursen och 

orderdjupet kan följas på www.aktietorget.se eller via bolagets 

hemsida www.yield.nu. En handelspost uppgår till 1 aktie. 

Utdelningspolitik
Verksamhetens yttersta syfte är att bereda maximal värdetillväxt 

åt bolagets aktieägare. Det är styrelsens uppfattning att utdel-

ningen långsiktigt bör motsvara minst en tredjedel av årsvinsten. 

Till 2015 års stämma föreslås ingen utdelning. Läs mer på sid 11 

(Förvaltningsberättelsen).

Den genomsnittliga omsättningen i Yields B-aktie uppgick under 
2015 till 44 222 (14 605) kronor per handelsdag. 

Kursutveckling Yield Life Science B-aktie

Yield B
OMX 30

2

3

4

Kr

Mars 20162015

5

6

7

8
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Fördelning i storleksklasser, 2016-01-29
 Antal Antal  Antal  Innehav  Röster 

Innehav aktieägare A-aktier B-aktier (%) (%)

1 – 500  1 601 0 204 015 1,62 1,36

501 – 1 000  244 0 190 551 1,52 1,27

1 001 – 5 000  280 0 668 230 5,32 4,46

5 001 – 10 000  73 0 556 101 4,43 3,71

10 001 – 15 000  28 0 345 961 2,75 2,32

15 001 – 20 000  17 0 299 078 2,38 2,00

20 001 –  69 268 035 10 032 364 81,98 84,88

Summa 2013-01-31 2 312  268 035  12 564 335   100,00  100,00 

Ägarstruktur, 2016-01-29
 Antal  Antal  Andel av  Andel av 

 A-aktier B-aktier kapital, % röster, %

Långedrags Båtvarv AB 126 599  2 506 842 20,96 25,19 

Albertsson Ventures AB 0 1 023 066 8,14 6,83

SIX SIS AG, W8IMY 0 512 658 4,08 3,42

Scriptum Information AB 22 584 443 127 3,71 4,47

General Venture AB 17 584 372 744 3,11 3,66 

Danske bank international S.A. 51 675 285 826 2,69 5,36

Bjurström, Anders 0 285 200 2,27 1,90

Lind, Mats 0 285 000 2,27 1,90

Hillberg, Staffan 0 283 200 2,25 1,89

Nordnet	Pensionsförsäkring	 0	 219	548	 1,75	 1,47	

Summa 10 största ägare 218 442 6 217 211 53,97 58,48

Summa övriga ägare 49 593 6 347 124 46,03 41,52

Summa 2016-01-29 268 035 12 564 335 100,00 100,00
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Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.  

  

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna 

årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Information om verksamheten
Yield Life Science AB är ett listat investeringsbolag som utvecklar 

en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med 

potential för kraftig värdetillväxt.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2015 fortsatte bolaget sin verksamhet med huvudsyfte 

att höja värdet i kärninnehavet Isofol Medical AB.  

Isofol Medical AB har under perioden tillförts ytterligare kapital 

innebärande att Yield Life Science ägarandel därefter uppgår till 

ca 16 %. Bolaget har visat fortsatt stark utveckling och är Yield 

Life Science AB:s enda innehav av substansiellt värde. Styrelsens 

bedömning är att bolagets värdeutveckling varit god med en stor 

potential för fortsatt kraftig tillväxt. Yield Life Science har som 

strategi att realisera innehavet inom några få år.

Yield Life Science AB genomförde under året en riktad ny-

emission som tillförde bolaget 600 000 kronor. Antalet B-aktier 

ökade därmed med 120 000, motsvarande en utspädning på 

ca 1,0 % .

Under året likviderades intressebolaget Dermafol AB, ingen 

utdelning erhölls från likvidationen.

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Under inledningen av 2016 genomförde Yield Life Science en 

nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen 

övertecknades kraftigt och tillförde bolaget 4 188 108 kronor 

före emissionskostnader. Syftet med emissionen var att del-

taga i en nyemission i Isofol Medical. Sålunda investerades  

3 840 000 kronor i nya aktier i Isofol Medical. Efter genomförda 

nyemissioner i Isofol Medical uppgår Yield Life Science ägarandel 

till 15,4 %.

Bolagets förväntade framtida utveckling
Styrelsen i Yield Life Science AB bedömer att innehavet i Isofol 

Medical AB kan skapa betydande mervärden för bolagets aktie-

ägare. Styrelsen bedömer att den nuvarande likviditeten är 

tillräcklig för den löpande verksamheten fram till hösten 2016. 

Det kan därefter bli aktuellt med någon form av kapitaltillskott 

i form av nyemission eller upptagande av lån.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad förlust -51 198 321

Överkursfond 53 454 272

Årets förlust -508 101

 1 747 850

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 1 747 850 kronor.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 

till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 

tilläggsupplysningar.

Flerårsjämförelse
 2015 2014 2013 2012
Resultat efter     
finansiella poster, kr                         -508 101 -643 255 -4 191 845 14 945 

Balansomslutning, kr 12 173 752 12 095 337 12 288 482 16 579 722

Soliditet, % 99,70 99,59 99,3 98,9 
Avkastning på eget      
kapital, %  -4,20 -5,3 -29,3 0,1

Kassalikviditet                1 311,24 794,25 631,54 518,1 

Ekonomisk översikt Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balans-
omslutning.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av 
genomsnittligt justerat eget kapital.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar	 exkl.	 varulager	 i	
procent av kortfristiga skulder.
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  2015-01-01 2014-01-01
 Not 2015-12-31 2014-12-31
Rörelsens intäkter m.m.  0 3 746

Övriga rörelseintäkter    0  3 746

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader   -482 296  -597 730

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -808  -3 132

  -483 104  -600 862

Rörelseresultat   -483 104  -597 116

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag  1  -25 000  -18 000

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som  2

är anläggningstillgångar  0  -28 147

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  3  3  8

  -24 997  -46 139

Resultat efter finansiella poster   -508 101  -643 255

Årets resultat   -508 101  -643 255

Resultaträkning
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 Not 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer  4  0  808

  0  808

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav  5  11 701 191  11 701 191

  11 701 191  11 701 191

Summa anläggningstillgångar   11 701 191  11 701 999

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar   538  16 623

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   58 462  40 740

  59 000  57 363

Kassa och bank

Kassa och bank   413 561  335 975

Summa kassa och bank   413 561  335 975
Summa omsättningstillgångar   472 561  393 338

SUMMA	TILLGÅNGAR		 	 12	173	752		 12	095	337

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER

Eget kapital  6

Bundet eget kapital

Aktiekapital (12 564 335 aktier)  7  7 538 602  7 466 602

Reservfond   2 851 261  2 851 261

  10 389 863  10 317 863

Fritt eget kapital

Överkursfond   53 454 272  52 926 272

Balanserat resultat   -51 198 321  -50 555 066

Årets resultat   -508 101  -643 255

  1 747 850  1 727 951

Summa eget kapital   12 137 713  12 045 814

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder   2 212  7 818

Övriga skulder   5 313  5 313

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   28 514  36 392

Summa kortfristiga skulder   36 039  49 523

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   12 173 752  12 095 337

POSTER	INOM	LINJEN

Ställda säkerheter   Inga  Inga

Ansvarsförbindelser   Inga  Inga

Balansräkning
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  2015-01-01 2014-01-01
 Not 2015-12-31 2014-12-31
Den löpande verksamheten

Rörelseresultat   -483 104  -597 116

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   -24 192  3 128

Erhållen ränta m.m.   3  8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital   -507 292  -593 980

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar   -1 637  14 364

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder   -5 606  -69 658

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder   -7 878  31 268

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -522 414  -618 006

Finansieringsverksamheten

Årets nyemission  6  600 000  488 500

Lämnade aktieägartillskott   0  -18 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   600 000  470 500

Förändring av likvida medel   77 586  -147 506

Likvida medel vid årets början   335 975  483 481

Likvida medel vid årets slut   413 561  335 975

Kassaflödesanalys
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Tilläggsupplysningar

ALLMÄNNA	UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper    
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 

BFNAR	2012:1	Årsredovisning	och	koncernredovisning.	Principerna	är	

oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper
Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-

värden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 

avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod 

förutom	mark	som	inte	skrivs	av.	Nyttjandeperioden	omprövas	per	varje	

balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

 Antal år

Inventarier, verktyg och maskiner  5

Uppskattningar och bedömningar
Inga bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen 

i den finansiella rapporten förekommer. Inte heller har några antaganden 

om framtiden gjorts vilka resulterat i en betydande risk för justering av 

de redovisade värdena av tillgångar och skulder.

Personal
Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar 

har utbetalats.

UPPLYSNINGAR	TILL	ENSKILDA	POSTER

Not 1  Resultat från andelar i intresseföretag
 2015  2014

Nedskrivningar		 -25	000		 -18	000

 -25 000  -18 000

Not 2  Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
 som är anläggningstillgång
 2015  2014

Nedskrivningar		 0		 -28	147

Not 3  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
 2015  2014

Räntor  3 8 

 3  8

Not 4  Inventarier, verktyg och installationer 
 2015-12-31  2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde  15 685  15 685

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  15 685  15 685

Ingående avskrivningar  -14 877  -11 745

Årets avskrivningar  -808  -3 132

Utgående ackumulerade avskrivningar  -15 685  -14 877

Utgående redovisat värde  0  808

Not 5  Andra långfristiga värdepappersinnehav
  2015-12-31   2014-12-31

Värdepapper  Antal   Antal

Isofol Medical AB  4 398  11 701 181  4 398  11 701 181

Övriga företag  2 491  10  2 491  10

  11 701 191   11 701 191

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på övriga företag till 518 kronor (182 kro-

nor). Ägarandelen i Isofol Medical AB uppgårtill 16,1% (19,3%). Övriga företag avser 

enskilda aktieposter, vars nominella och bokförda värde uppgår till

ett oväsentligt belopp.

Not 6  Eget kapital
 Aktie- Övrigt Övrigt fritt Årets Summa fritt

 kapital bundet eget resultat eget

  eget kapital kapital  kapital

Belopp vid årets ingång  7 466 602  2 851 261  2 371 206  -643 255  1 727 951

Nyemission		 72	000		 	 528	000		 	 528	000

Resultatdisp. enl. beslut av

årsstämma:    -643 255  643 255  0

Årets förlust     -508 101  -508 101

Belopp vid årets utgång  7 538 602  2 851 261  2 255 951  -508 101  1 747 850
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Göteborg 2016-03-04     

  

Tommy Marklund   Lars Lind  
Styrelsens ordförande   

  

Hans Wiklund   Anders Hilmersson  

    Verkställande direktör  

    

Min revisionsberättelse har lämnats den 10 mars 2016.  

     

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor 

Not 7  Upplysningar om aktiekapital
 Antal aktier  Kvotvärde per

  aktie

Antal/värde vid årets ingång  12 444 335  0,60

Nyemission		 120	000

Antal/värde vid årets utgång  12 564 335  0,60

 2015-12-31  2014-12-31

Ovanstående	aktieantal	fördelar	sig	enligt	följande:

A-aktier  268 035  268 035

B-aktier  12 296 300  2 176 300

 12 564 335  2 444 335
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Till årsstämman i Yield Life Science AB (publ)
Org.nr. 556451-8990
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Yield Life Sci-

ence AB (publ) för år 2015. Bolagets årsredovisning ingår i den 

tryckta versionen av detta dokument på sidorna 11-16.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovis-

ningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 

för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 

styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för 

att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga fel-

aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval 

av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 

standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar 

och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-

visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 

revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-

ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 

annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 

fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 

interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 

årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 

effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 

också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-

principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och 

verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, 

liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 

årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Yield Life Science AB (publ)s finansiella ställ-

ning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat 

för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträk-

ningen och balansräkningen.

Revisionsberättelse

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en

revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-

ning för Yield Life Science AB (publ) för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner

beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 

enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om

förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisio-

nen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 

granskat

om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 

utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga 

beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma 

om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är er-

sättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 

handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 

i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 10 mars 2016

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor
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Anteckningar



Yield Life Science AB (publ), Södra Allégatan 13,  413 01 Göteborg,  Tel 0709 424835 

info@yield.nu  www.yield.nu


