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Yield är ett listat investeringsbolag 

som utvecklar en portfölj av  

företag inom det medicinska området 

med potential för kraftig  

värdetillväxt. Yield-aktien handlas 

på AktieTorget under kortnamnet 

Yild. Yield har ca 2 600 aktieägare.

I n n e h å l l  

Årsstämma 2

Rapporttillfällen 2

Sammandrag 3

VD  kommentar 4

Nyheter 6

Isofol Medical 8

Dermafol 10

Styrelse, ledning, revisor 12

Aktiedata 13

Förvaltningsberättelse 15

Ekonomisk översikt 15

Resultaträkning 16

Balansräkning 17

Kassaflödesanalys 18

Tilläggsupplysningar 19

Revisionsberättelse 22

Följ utvecklingen av Yield och våra 

intressebolag på www.yield.nu 

eller www.aktietorget.se.

Årsstämma
Årsstämman i Yield AB (publ) hålls onsdag den 24 april 2013 kl 

15.00 på Biotech Center, Konferensavdelningen, 5 våningen, 

Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg.

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

18 april 2013 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 

aktieboken, dels anmäla sin avsikt att deltaga senast den 19 april 

2013 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-mail: info@yield.nu, eller 

skriftligen till bolaget med adress: Yield Life Science AB, 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 17 april 

2013 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som 

önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om 

detta i god tid före den 18 april 2013. 

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 Dagen Industri månda-

gen den 26 mars 2012. Formell kallelse till bolagsstämman med 

angivande av ärenden infördes i Post- och Inrikes Tidningar och 

på bolagets hemsida måndagen den 26 mars 2012.

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	2013	lämnas	fredagen	den	

24 maj 2013.

•	 Delårsrapport	för	april	-	juni	2013	lämnas	fredagen	den	23	

augusti 2013.

•	 Delårsrapport	för	juli	-	september	2013	lämnas	fredagen	

den 22 november 2013.
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 År 2012 i sammandrag

•	 Utvecklingen	i	Yields	intressebolag	Isofol	Medical	som	Dermafol	bedöms	som	
mycket positiva, såväl värdemässigt som vad gäller verksamheterna. 

•	 Flera	kliniska	och	prekliniska	studier	pågår	i	Isofol	Medical.	För	att	säkerställa	
fortsatt utveckling enligt plan så har bolaget under perioden kapitaliserats med ca 
20,3 Mkr via nyemissioner. 

•	 Arbetet	med	den	kombinerade	fas	I/II	–	studien,	i	vilken	Modufolin®	kombination	
med cellgiftet Alimta utvärderas i patienter med rektalcancer, fortlöper enligt plan. 
Under	året	har	hittills	18	patienter	genomgått	behandling	i	
studien.

•	 Isofol	Medical	inledde	ett	omfattande	arbete	med	en	klinisk	
utvecklingsplan	för	Modufolin®	inför	bolagets	möte	med	ameri-
kanska FDA. 

•	 Behovet	av	folatbaserade	läkemedel	i	sjukvården	är	stort	och	
i	USA	råder	brist	på	folatbaserade	cancerläkemedel.	Därmed	
bedöms	Isofol	Medical	ha	goda	möjligheter	att	få	Modufolin®	
registrerat som läkemedel. 

•	 Isofol	Medical	har	genomfört	omfattande	prekliniska	säkerhetsstudier	för	Modufo-
lin®.	Studierna	är	klara	och	kommer	att	avrapporteras	under	första	kvartalet	2013.	
Ingenting oförutsett har inträffat under studierna.

•	 Isofol	Medical	inledde	en	randomiserad	fas	I/II	farmakokinetisk	och	farmakodyna-
misk	studie	med	den	folatbaserade	läkemedelskandidaten	Modufolin®	på	patien-
ter med tjocktarmscancer. Isofol har hittills behandlat 16 patienter och kommer att 
avrapportera delresultaten från dessa 16 patienter under första kvartalet 2013.

•	 Vid	Isofols	årstämma	i	december	2012	invaldes	två	nya	ledamöter	varav	Jan-Eric	
Österlund utsågs till styrelsens nye ordförande. Anders Vedin, tidigare VD för Astra 
Hässle, har knutits till bolaget som medicinsk rådgivare.

•	 Dermafol	har	under	hösten	utfört	en	djurstudie	för	att	testa	effekten	av	Perio-
HealTM in vivo. Studien utfördes i Danmark på 40 möss och resultaten visar en 
signifikant effekt mot en negativ kontroll.

•	 Yield	Life	Science	genomförde	en	riktad	nyemission	till	ett	antal	ägare	i	Dermafol	
AB. Efter emissionen uppgår Yields ägande i Dermafol till 40,1 % av aktiekapitalet 
och rösterna.
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Bäste aktieägare!

Yield Life Science är tillsammans med Biofol AB huvudägare i 

såväl Isofol Medical som i Dermafol. I båda bolagen har Yield Life 

Science haft en drivande roll vad gäller kapitalisering, uppbygg-

nad av organisation och rekrytering av styrelsemedlemmar. Nu 

ser vi frukterna av detta arbete då båda bolagen utvecklas väl 

och enligt våra förväntningar. Vi har stärkts i vår bedömning om 

en fortsatt positiv värdeutveckling. 

Yields övergripande strategi är positionerad utifrån en tydlig 

trend inom medicinvärlden under det senaste decenniet. De 

stora läkemedelsbolagen, ”Big Pharma”,  har visat allt mer be-

gränsad förmåga att utveckla nya läkemedel. I Sverige har vi på 

senare tid märkt detta i flera olika sammanhang, till exempel i 

de kraftiga nedskärningar av forskning och personal som Astra-

zeneca aviserat i Södertälje. Det synes alltmer uppenbart att 

den mest innovativa forskningen har större möjlighet i mindre 

läkemedelsbolag. Där kan kreativiteten flödare friare utan den 

inbyggda tröghet som en stor hierarkisk organisation medför. 

Det innebär att de stora läkemedelsjättarna måste anpassa 

sig efter utvecklingen och byta strategi. Följaktligen drar de 

ned på den egna forskningen och satsar istället på  att vara en 

distributör och marknadsförare av läkemedel. Men samtidigt 

lägger de omfattande resurser på att identifiera och förvärva 

mindre utvecklingsbolag med lovande produkter. Isofol Medical 

och Dermafol är två bolag som till fullo positioneras för att bli 

tänkbara förvärvsobjekt i detta sammanhang. Båda bolagen äger 

ytterst lovande produkter och med potentiella världsomfattande 

marknader. Såväl Isofol Medical som Dermafol präglas helt av 

innovativ forskningsverksamhet. Verksamheterna bedrivs till 

låga kostnader och med ett allövergripande, tydligt mål: stark 

värdeutveckling.

Till dags dato har Isofol Medical kommit längst i sin utveckling. 

En färdigutvecklad produkt, som förutom att ge hopp om en 

ny väsentligt förbättrad cancerbehandling, har en omfattande 

potential för värdetillväxt. Bolaget genomför flera kliniska stu-

dier, vars resultat vi har all anledning att ha goda förhoppningar 

kring. En annan milstolpe vad gäller bolagets verksamhet och 

värdeutveckling förväntas bli bolagets möte med amerikanska 

FDA under våren 2013. 

Dermafol har en potential för värdetillväxt som är lika kittlande. 

Bolagets preparat är kroppseget, varför den medicinska risken 

är försvinnande liten. Patentläget ser lovande ut liksom den do-

kumentation som hittills finns att tillgå kring bolagets koncept. 

Marknaden för bolagets produkt är internationell, behovet är 

mycket stort. Ett viktigt bekräftande av att bolaget är på rätt väg 

gavs när resultatet från de under 2012 genomförda djurförsök 

en kunde delges. Studien på möss visar en signifikant effekt mot 

en negativ kontroll. Det är ett mycket glädjande besked som ska 

ses mot bakgrund av att Yield Life Science under året ökade sin 

ägarandel i Dermafol till cirka 41 %.

Såväl Isofol Medical som Dermafol har ett nära och givande 

samarbete med en av världens främsta läkemedelsaktörer, 

Merck-koncernen. Det innebär betydande fördelar för våra 

intressebolag samtidigt som det ger deras forskning och pro-

dukter legitimitet.

VD kommentar
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Yield Life Sciences mission är att via satsningar i medicinska bolag  
bidraga till att människor får ett friskare och längre liv.

Full av förhoppning om Yields framtid ber jag att få tacka bo-

lagets aktieägare för året som gått. Styrelsen i Yield bedömer att 

värdet på Yields innehav i Isofol Medical resp Dermafol överstiger 

Yields marknadsvärde så som det speglas på AktieTorget.  

Vår målsättning och strategi är att en satsad krona i Yield på 

sikt ska ge mångfalt åter. 

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

i Göteborg den 24 april.

Göteborg i april 2013

Anders Hilmersson
Verkställande direktör
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Nyheter våren 2013
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Isofol Medical - allt närmare mål

Isofol Medical, bakgrund

Isofol Medical bygger på flera decenniers medicinsk forskning, 

vilken har resulterat i den unika folatbaserade läkemedelskan-

didaten	Modufolin®.	Isofol	Medical	utvecklar	Modufolin®	tillsam-

mans med den strategiska forskningspartnern Merck Millipore. 

Målsättingen är att ersätta dagens folatbaserade cancerläkeme-

del	med	Modufolin®.	

Modufolin®	 förväntas	 förbättra	effekten	och	minska	biverk-

ningarna av antimetaboliter, en viktig grupp modern cytostatika 

som används vid cancerbehandling. Parallellt med läkemedelsut-

veckling utvecklar Isofol Medical även ett diagnostiskt verktyg för 

att individualisera och optimera folatbaserad cancerbehandling. 

Den internationella marknaden för folatbaserade cancerläkeme-

del är värd flera miljarder kronor.

Yield äger i mars 2013 cirka 28 % av Isofol Medical. Detta 

sedan Isofol Medical under 2012 framgångsrikt genomfört en 

kapitalanskaffning på cirka 20,3 Mkr.

Framsteg under 2012

Under	perioden	har	bland	annat	följande	skett:

•		 Isofol	befinner	sig	i	ett	intensivt	utvecklingsskede	såväl	

medicinskt	som	affärsmässigt.	Intresset	för	Modufolin®	

bedöms som stort. Flera kliniska och prekliniska studier 

pågår. För att säkerställa fortsatt utveckling enligt plan så 

har bolaget under perioden kapitaliserats med ca 20,3 Mkr 

via nyemissioner. Baserat på det totala antalet aktier i Isofol 

efter emissionen och senaste teckningskurs motsvarar 

Yields värdeandel i Isofol ca 2,70 kronor per Yieldaktie.

-  Att Isofol lyckats attrahera ett så stort riskvilligt kapital under 

en period då riskkapitalmarknaden är svag, är utomordentligt 

tillfredsställande. Samtidigt bedömer vi att varje kapitaltill-

skott innebär en värdeökning genom att bolagets förmåga 

att nå sina kommersiella mål ökar väsentligt, säger Anders 

Hilmersson, VD i Yield.

•		 Arbetet	med	den	kombinerade	fas	I/II	–	studien,	i	vilken	

Modufolin®	kombination	med	cellgiftet	Alimta	utvärderas	i	

patienter med rektalcancer fortlöper enligt plan. Hittills har 

18 patienter genomgått behandling i studien.

•		 Isofol	Medical	genomför	för	närvarande	ett	omfattande	

arbete	med	en	klinisk	utvecklingsplan	för	Modufolin®	inför	

bolagets möte i april 2013 med amerikanska FDA. 

•		 Modufolin®	är	en	aktiv	metabolit	av	folatläkemedlen	

Levoleukovorin och Leukovorin, vilka utgör hörnstenar 

vid behandling av flera former av cancer. Därmed bedöms 

Isofol	Medical	ha	goda	möjligheter	att	få	Modufolin®	regist-

rerat som läkemedel. Behovet av folatbaserade läkemedel 

i	sjukvården	är	stort	och	i	USA	råder	brist	på	folatbaserade	

cancerläkemedel.

•		 Isofol	Medical	har	världsrättigheterna	till	Modufolin®	bland	

annat inom gastrointestinal cancer. 

•		 Isofol	Medical	har	genomfört	omfattande	prekliniska	

säkerhetsstudier	för	Modufolin®.	Studierna,	som	utförts	hos	

Charles River Laboratories i Skottland, utgör en hörnsten i 

utvecklingen	av	Modufolin®.	De	är	bland	annat	nödvändiga	

för att få tillstånd till att bedriva kliniska studier med Modu-

folin®	i	USA	vilket	är	ett	viktigt	led	i	att	nå	ett	marknadsgod-

kännande	av	Modufolin®.	Studierna	är	klara	och	kommer	

att avrapporteras under första kvartalet 2013. Ingenting 

oförutsett har inträffat under studierna.

•		 Isofol	Medical	inledde	under	hösten	en	randomiserad	fas	I/

II farmakokinetisk och farmakodynamisk studie med den 

folatbaserade	läkemedelskandidaten	Modufolin®	på	patien-

ter med tjocktarmscancer.

 Studien är en blindad, randomiserad fas I/II studie på 64 

patienter med tjocktarmscancer. I studien undersöks 

farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper hos 

Modufolin®	jämfört	med	folatläkemedlet	levoleukovorin	i	

tumörvävnad, slemhinnor och blodplasma. Studien utförs 

vid	Sahlgrenska	Universitetssjukhuset	i	Göteborg	och	be-

räknas vara slutförd under 2013. Isofol har hittills behandlat 

16 patienter och kommer att avrapportera delresultaten 

från dessa 16 patienter under första kvartalet 2013.

-  Grundpelaren i vår tro på Isofol Medical är att Modufolin synes 

ha betydligt bättre klinisk nytta än befintliga folatbaserade 

cancerläkemedel och dessutom på betydligt fler patienter. 

Isofols målsättning är att ersätta befintliga folatbaserade 

cancerläkemedel med Modufolin®. Det öppnar upp för en 

miljardmarknad, säger Yields VD Anders Hilmersson.

•		 Vid	bolagets	årstämma	i	december	2012	invaldes	två	nya	

ledamöter	varav	Jan-Eric	Österlund	utsågs	till	styrelsens	

nye	ordförande.	Jan-Eric	har	en	bred	och	lång	erfarenhet	

inom näringsliv i allmänhet och inom medicinsk teknik och 

bioteknologi.	Jan-Eric	är	ordförande	i	MVI	Equity,	ett	private	
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isofol

equity	företag	och	ScandCap	som	arbetar	med	finansiell	

rådgivning, företagsöverlåtelser och kapitalanskaffning.

•		 Anders	Vedin,	tidigare	VD	för	Astra	Hässle,	har	knutits	till	

bolaget som medicinsk rådgivare.

•		 Isofols	organisation	förstärktes	med	Eva	Rongård	som	kli-

nisk ledare. Eva Rongård har mångårig bakgrund från bland 

annat Astrazeneca som ledare för internationella, kliniska 

studier.

•		 Yield	äger	vid	årsskiftet	2012/2013	cirka	28	%	av	Isofol	

Medical och är tillsammans med bolagets grundare, Bengt 

Gustavsson (via Biofol AB), huvudägare i bolaget.

Stor potential för Isofol Medical och Modufolin®

•	 Isofol	har	ett	nära	samarbeta	med	Merck	Millipore	i	

Schweiz, världsledande producenter 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®	bland	

annat inom Gastrointestinal cancer. 

•	 För	närvarande	råder	stor	brist	på	cancerläkemedel	i	USA,	

inte minst folatbaserade cancerläkemedel. Det skapar goda 

förutsättningar för Isofol att ha ett effektivt samarbete med 

regulatoriska myndigheter kring marknadsregistrering av 

Modufolin.

Ledning och styrelse

Isofol Medical har en liten, kostnadseffektiv kärnorganisation 

med stöd av en aktivt arbetande styrelse. Anders Rabbe, VD 

och Björn Carlsson, ansvarig för affärsutveckling, leder utveck-

lingsarbetet i nära samarbete med Merck Millipore och en rad 

specialiserade konsultorganisationer. Ansvarig för medicinsk 

Isofol Medicals vision är att  
signifikant förbättra utfallet och  
toleransen av kemoterapeutisk 

behandling av cancer. 

forskning och utveckling är professor Bengt Gustavsson. .

Yields representanter i Isofol Medicals styrelse är Lars Lind och 

Tommy	Marklund	.	Styrelsen	består	i	övrigt	av	ordförande	Jan-Eric	

Österlund	,	Bengt	Gustavsson,	Ulf	Jungnelius,	Paula	Boultbee	och	

Jonas	Pedersen,	samtliga	med	en	bred	erfarenhet	av	utveckling	

och kommersialisering av läkemedel. 

Isofol medicals Grundare, Bengt Gustavsson, som verksamt 

bidragit till upptäckten av Leucovorins verkan vid cellgiftsbe-

handling, har 30 års erfarenhet av cancerkirurgi och forskning 

inom folatbaserade cancerläkemedel. Paula Boultbee, har en 

internationell karriär inom marknadsföring av cancerläkemedel 

i	ledande	läkemedelsföretag	och	är	idag	främst	verksam	i	USA.	

Ulf	Jungnelius,	MD,	med	lång	erfarenhet	från	ledande	positioner	

inom klinisk utveckling av cancerläkemedel i ”Big Pharma” är 

idag vice VD på Celgene med globalt ansvar för klinisk forskning 

och	utveckling	inom	onkologi.	Jonas	Pedersén,	PhD,	MBA,	har	

en bred, internationell erfarenhet inom strategiska frågor i läke-

medelsindustrin och ett förflutet från Amgen och AstraZeneca.

Sammantaget besitter Isofol Medicals ledning och styrelse 

djup kompetens och internationell erfarenhet av läkemedels-

branschen, både vad gäller forskning/utveckling och affärsmäs-

siga strukturaffärer.

Yields roll

Yield har sedan Isofol grundades 2008 med egna medel och sitt 

investerarnätverk bidragit till att finansiera Isofol Medical med 

nödvändiga resurser i syfte att föra bolaget fram till kommer-

sialisering eller uppköp. Lars Lind har som Yields representant 

i styrelsen lett finansieringsarbetet och i nära samarbete med 

Bengt Gustavsson som grundare arbetat med att rekrytera 

ledning och styrelse för verksamheten. 

Jan-Eric	Österlund,	Isofols	ordförande,	Bengt	Gustavsson,	bolagets	grun-
dare samt Anders Rabbe Isofols VD.
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väsentligt höja livskvaliteten för en stor patientgrupp samtidigt 

som tandvården erbjuds en attraktiv och enkel lösning på ett 

växande problem.

- Vi tycker att utvecklingen i Dermafol är spännande och att resul-

taten från studien utgör den viktigaste milstolpen i bolaget hittills. 

Vi kontaktar just nu fler investerare för att samfinansiera bolaget 

fram till nästa stora värdehöjare - klinisk prövning, säger Yield Life 

Sciences VD Anders Hilmersson.

Viktiga samarbeten

I syfte att så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt kunna 

presentera Dermafols lösning för internationella aktörer inom 

tandvård samarbetar bolaget med flera viktiga partners:

•		 Forskning	och	utveckling	bedrivs	i	nära	relation	med	Merck	

Millipore, ett bolag i Merckkoncernen, en världsledande 

aktör inom läkemedelutveckling.

•		 Dermafol	har	ett	samarbets-	och	utvecklingsavtal	med	

Medical	University	of	Gdansk	i	Polen.	Universitetets	avdel-

ning för farmaceutisk teknologi ska utveckla en prototyp 

och en tillverkningsprocess för PerioHeal™.

Dermafol har samarbeten med nyckelpersoner vid följande 

institutioner:

•		 Odontologen,	avdelningen	för	parodontologi,	Sahlgrenska	

Akademin 

•		 Innovation	och	entreprenörskap,	institutionen	för	medicin,	

Sahlgrenska Akademin,

Samarbetena tillför Dermafol betydande kompetens och er-

farenhet. Därmed kan Dermafol bibehålla en kostnadseffektiv, 

liten organisation och samtidigt öka tempot.

Organisation

Företaget har en kostnadseffektiv struktur bestående av VD 

Tobias Thornblad samt konsultexpertis med bred kompetens 

inom parodontologi, klinisk utveckling och regulatoria. Yields 

representant i styrelsen är Anders Hilmersson, tillika bolagets 

styrelseordförande. Styrelsen består i övrigt av professor Thomas 

Hedner, Gregory Batcheller och Björn Carlsson.

PerioHeal™ - ny behandling för parodontit

Tandlossning är svårt att behandla och förebygga på ett effektivt 

sätt. Tandläkare och tandhygienister angriper problemet genom 

Dermafol i snabb utveckling

Verksamhet, mål och affärsidé

Dermafol bedriver utveckling och kommersialisering av medicin-

tekniska produkter för användning i mun, hud och slemhinna. 

Målet är att uppnå ett kliniskt proof-of-concept. Affärsidén är 

att erbjuda dental-, kosmetika- och medicintekniska industrin 

attraktiva kommersialiseringsmöjligheter inom hud- och mun-

hålesjukdomar.

Strategi och affärsmodell

Dermafols strategi bygger på att identifiera nya lösningar till 

kliniska behov där dagens behandlingar är bristfälliga. Strate-

gin innefattar identifikation av nya användningsområden för 

beprövade material och substanser med låga toxicitetsprofiler, 

vilka Dermafol bedömer ha en kort utvecklingsväg till klinik. 

Affärsmodellen är att avyttra eller utlicensiera lovande pro-

duktkandidater till större bolag inom tandvård, medicinteknik 

och kosmetika. 

Dermafol utvecklar PerioHealTM med fokus på den mycket 

vanligt förekommande åkomman paradontit, även känd som 

tandlossning. 

Projektarbete 2012

Dermafol genomförde en mindre kapitalanskaffning under 

perioden. Kapitalet har använts för att utföra en effektstudie 

samt regulatoriskt arbete för att föra bolaget närmare en första 

klinisk studie.

Under	2012	har	bolaget	 framställt	prototyper	 i	 samarbetet	

med	Medical	University	of	Gdansk.	Produktutvecklingen	och	

djurstudien finansieras helt av Dermafol och alla resultat och 

uppfinningar ägs av Dermafol.  

Dermafol har under hösten 2012 utfört en djurstudie för att 

testa effekten av PerioHealTM in vivo. Studien utfördes i Danmark 

på 40 möss och resultaten visar en signifikant effekt mot en 

negativ kontroll. 

- Studien gav ett proof-of-concept som vi länge har strävat efter 

och nu kan anse oss ha uppnått in vivo. Resultaten stärker vår tilltro 

till PerioHealTM och vi vill nu påbörja det förberedande arbetet för 

att testa konceptet i klinik, säger Dermafols VD Tobias Thornblad. 

Dermafols längst komna utvecklingsprojekt PerioHealTM är en 

medicinteknisk produkt som erbjuder tandläkare och tandhygie-

nister ett unikt verktyg inom tandlossning. Produkten avser att 
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Tobias Thornblad, VD Dermafol AB

Dermafols vision är att påtagligt förbättra behandlingen av åkommor i 
mun och på hud, genom att stödja kroppens naturliga återhämtning. 

att skrapa rent tandfickans utrymme från bakterier, tandsten 

och plack. Behandlingens framgång beror sedan på kroppens 

naturliga	återhämtningsförmåga.	Under	den	efterföljande	pe-

rioden hindras patienter att borsta tänder på grund av smärta 

och risk att störa läkningsprocessen. Läkningsfasen utgör en 

stor osäkerhetsparameter, utan befintliga lösningar, och kan 

ofta kräva ytterligare behandling - något som belastar patienter, 

tandvårdssystem och samhälle.

PerioHeal™ är en innovativ lösning för att påskynda tandfickors 

återhämtning efter icke-kirurgiska ingrepp och stödja en effektivt 

återslutning mot tandrot. Förutom att stabilisera den lösa tanden 

ger en effektiv återslutning mot tanden ytterligare en minskad 

risk att skadliga bakterier koloniserar tandfickan.

Yields roll

Yield har tillsammans med intressebolaget Isofol Medical grundat 

bolaget. Yield har medverkat till bolagets kapitalanskaffning 

samt att tillföra nödvändig kompetens och erfarenhet i såväl 

ledning som styrelse. Yields ägande uppgick vid årsskiftet 

2012/2013 till 40,9 % i bolaget.
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Valda av årsstämman årsvis

Tommy Marklund

Styrelsens ordförande. Finansiell rådgivare, f d bankdirektör,  

Göteborg, född 1948. 

Ledamot i styrelsen i Yield Life Science sedan 2009.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Rasta Group AB, Forwood AB 

samt ordförande i Investment Weps i Tjörn AB.

Innehav i Yield privat och via bolag: 2 583 A-aktier, 131 703  

B-aktier.

Anders Hilmersson

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

född 1951.

Ledamot i styrelsen i Yield Life Science sedan 2004.

Innehav i Yield privat och via bolag: 22 584 A-aktier, 352 212  

B-aktier.

Lars Lind

Entreprenör och företagsledare, Göteborg, född 1941.

Ledamot i styrelsen i Yield Life Science sedan 2008.

Andra	styrelseuppdrag:	Ordförande	i	Isofol	Medical	AB,	ledamot	

i Dermafol AB.

Innehav i Yield privat och via bolag: 64 594 A-aktier, 745 677  

B-aktier.

Hans Wiklund

Entreprenör och företagsledare, Göteborg, född 1942.

Ledamot i styrelsen i Yield Life Science sedan 2008.

Andra	styrelseuppdrag:	Ordförande	i	Långedrags	Båtvarv	AB	och	

Epoca Yachts AB, Ledamot i Snöland AB och Adstream AB. 

Innehav i Yield privat och via bolag: 126 599 A-aktier, 2 519 783  

B-aktier.

Ledande Befattningshavare:

Anders Hilmersson, VD, se styrelse

Revisor:

Carl Magnus Kollberg

Auktoriserad revisor FAR SRS, Göteborg.  

KLN Revision 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 7 391 601

Aktiedata 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Resultat per aktie (kr) 0,01 -0,24 -0,70 -0,25 
Eget kapital per aktie (kr) 1,34 1,21 1,36 5,38 
Antal A-aktier 268 035 268 035 223 363 223 363 
Antal B-aktier 12 051 300 11 204 259 9 336 883 9 336 883
Summa aktier 12 319 335 11 472 294 9 560 246 9 560 246 
Genomsnittligt  
antal aktier 11 895 815 10 382 252 9 392 757 9 392 757 

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Yield uppgår till 7 391 601 kr fördelat på 268 035 

aktier av serie A och 12 051 300 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 32 % (31) av kapitalet och 40,1 % (39,6) av 

rösterna i bolaget. De tio största ägarnas innehav uppgick till 

54,7 % (52,9) av kapitalet och 61,6 % (57,87) av rösterna i bolaget. 

Den 31.1.2013 hade Yield 2 600 (2 785) aktieägare. Siffror inom 

parantes avser 2011-12-31.

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 2012 års stämma föreslås ingen utdelning. Läs mer på sid 13 

(Förvaltningsberättelsen).

Kursutveckling Yield Life Science B-aktie

2

3

4

Kr

1

Yield B
OMXSPI

20132012

Den genomsnittliga omsättningen i aktien uppgick under perioden 
2012-01-01 – 2013-03-22 till 10 830 kronor per handelsdag.
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Fördelning i storleksklasser
 Antal Antal  Antal  Innehav  Röster 

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

1 - 500  1 798 0 235 810 1,91 1,60 

501 - 1 000  285 0 218 870 1,78 1,49

1 001 - 5 000  365 0 829 627 6,73 5,63

5 001 - 10 000  61 0 450 543 3,66 3,06

10 001 - 15 000  24 0 298 291 2,42 2,02

15 001 - 20 000  11 0 191 478 1,55 1,30

20 001 -  56 268 035 9 826 681 81,94 84,90

Summa 2013-01-31 2 600  268 035  12 051 300    100,00  100,00  

Innehav fördelat i ägarkategorier
 Antal Antal  Antal  Innehav  Röster 

  A-aktier B-aktier (%) (%)

Finansiella företag 8 0 653 132 5,30 4,43

 Värdepappersbolag och Fondkommissionärer 2 0 4 001 0,03 0,03

 Försäkringsbolag och pensionsinstitut 6 0 649 131 5,27 4,41

Övriga finansiella företag 2 0 153 310 1,24 1,04

Intresseorganisationer 3 0 16 167 0,13 0,11

 Hjälp och fackliga org 3 0 16 167 0,13 0,11

Övriga svenska juridiska personer 70 169 350 5 359 519  44,88 47,88

Ej kategoriserade juridiska personer 9 0 451 691  3,67 3,07

Utlandsboende	ägare	 46	 51	675		 1	226	950		 10,38	 11,84

Svenska fysiska personer 2 462 47 010  4 190 531  34,40 31,64

Summa 2013-01-31 2 600 268 035 12 051 300 100,00 100,00

Ägarstruktur, 2013-01-31
 Antal  Antal  Totalt  Andel av  Andel av 

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

Långedrags Båtvarv AB 126 599 2 473 913  2 646 382 21,11 25,39

Albertsson Ventures AB 0 1 023 066 1 023 066 8,30 6,94

General Venture AB 17 584 705 208  722 792 5,87 5,98

SIX SIS AG, W8IMY 0 512 658  512 658  4,16 3,48

Scriptum Information AB 22 584 351 212  373 796 3,03 3,92

Danskebank International S.A. 51 675 285 826 337 501 2,74 5,45

Lind, Mats 0 309 200 309 200 2,51 2,10

Svenska Handelsbanken SA 0 285 826 285 826 2,32 1,94

Bjurström, Anders 0 285 200 285 200 2,32 1,94

Hillberg, Staffan 0 284 200 284 200 2,31 1,93

Summa 10 största ägare 218 442 6 516 309 6 780 621 54,67 59,07

Summa övriga ägare 49 593 5 534 991 5 538 714 45,33 40,93

Summa 2012-02-29 268 035 12 051 300 12 319 335 100,00 100,00
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Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.  

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredo-

visning för räkenskapsåret 2012.

Information om verksamheten
Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av 

företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för 

kraftig värdetillväxt.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under	2012	fortsatte	bolaget	sin	verksamhet	med	huvudsyfte	

att höja värdet i de två kärninnehaven, Isofol Medical AB och 

Dermafol AB.  

Isofol Medical har under perioden kapitaliserats med ca 20,3 

Mkr via nyemissioner. Yields ägarandel uppgår därefter till 27,8 %. 

Bolaget har visat fortsatt stark utveckling och är Yields största 

och viktigaste innehav. Styrelsens bedömning är att bolagets 

värdeutveckling varit god med en stor potential för fortsatt 

kraftig tillväxt. Yield har som strategi att realisera innehavet 

inom några få år.

Yield Life Science genomförde en riktad nyemission under året. 

847 041 B-aktier i Yield Life Science AB emitterades och riktades 

till ett antal ägare i Dermafol AB. Varvid aktierna i Dermafol AB 

tillsköts som apportegendom. Teckningskursen för de nyemitte-

rade aktierna i Yield Life Science uppgick till 3,00 kr. Nyemissionen 

innebar att Yields aktiekapital ökade med 508 224,64 kronor till 

7 391 601,56 kr. Det totala antalet B-aktier ökade till 12 051 300 

st. Det totala antalet A- och B-aktier uppgick efter emissionen till 

12 319 335 st. Efter emissionen uppgick Yields ägande i Dermafol 

till 40,1 % av aktiekapitalet och rösterna.

Då erbjudandet riktades till bland andra styrelse/ledning i 

Yield Life Science togs beslutet med mer än 9/10 av närvarande 

rösterna på den extra stämman som hölls i augusti 2012.

Förvaltningsberättelse

Dermafol har som mål att utveckla och patentera behandlings-

metoder inom vissa kliniska områden där en stor försäljningspo-

tential har identifierats, främst paradontit.

Under	året	utsågs	Anders	Hilmersson	till	ny	verkställande	di-

rektör i Yield Life Science AB. Hilmersson var tidigare ordförande 

i bolaget och kvarstår som styrelseledamot. Till ny ordförande 

utsågs styrelseledamoten Tommy Marklund.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser noterades efter räkenskapsårets ut-

gång.      

Framtida utveckling
Styrelsen i Yield Life Science bedömer att den befintliga port-

följen kan skapa betydande mervärden för bolagets aktieägare. 

Dels genom utdelningar och erbjudanden för aktieägarna, dels 

genom värdeskapande i innehaven. Styrelsen bedömer att den 

nuvarande likviditeten inte är tillräcklig för den löpande verk-

samheten under det närmaste året. För att dessutom finansiera 

eventuella vidare investeringar i de befintliga innehaven samt 

öka möjligheten att diversifiera portföljen med ytterligare bolag 

krävs en förstärkning av kapitalbasen. Detta kan bli aktuellt inom 

en nära framtid.      

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad förlust -46 378 166

Överkursfond 52 512 772

Årets vinst 14 945

 6 149 551

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 6 149 551.

Flerårsjämförelse
 2012 2011 2010 2009
Resultat efter      
finansiella poster, kr                         14 945 -2 763 053 -6 820 832 -2 466 621 

Balansomslutning, kr 16 579 722 14 130 642 14 664 138 60 443 072

Soliditet, % 98,9 98,5 88,0 85,0

Avkastning på eget      
kapital, %  0,1 -20,6 -21,2 -4,8

Kassalikviditet                518,1 383,9 126,8 6,0

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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  2012-01-01 2011-01-01
 Not 2012-12-31 2011-12-31

Rörelsens intäkter m.m.    

Nettoomsättning  1 090 005 200 005

  1 090 005 200 005

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader  -729 653 -1 702 737

Personalkostnader 1 -82 589 -641 128

Av- och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar  -3 132 -3 132

  -815 374 -2 346 997

Rörelseresultat  274 631 -2 146 992

Resultat från finansiella poster    

Resultat från andelar i koncernföretag 2 -100 000 0

Resultat från andelar i intresseföretag 3 0 -564 467

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 4 -166 274 0

Ränteintäkter  9 929 1 669

Räntekostnader  -3 341 -53 263

  -259 686 -616 061

Resultat efter finansiella poster  14 945 -2 763 053

Årets resultat  14 945 -2 763 053

Resultaträkning
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 Not 2012-12-31 2011-12-31
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 5 7 072 10 204
  7 072 10 204

Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 6 0 100 000
Andelar i intresseföretag 7 15 551 279 13 010 156
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 50 960 217 233
  15 602 239 13 327 389

Summa anläggningstillgångar  15 609 311 13 337 593

Omsättningstillgångar	 	 	 	
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  0 62 500
Fordringar hos intresseföretag  0 200 000
Aktuell skattefordran  0 29 471
Övriga fordringar  111 882 162 940
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  39 239 68 141
  151 121 523 052

Kassa och bank  819 290 269 997

Summa omsättningstillgångar  970 411 793 049

SUMMA TILLGÅNGAR  16 579 722 14 130 642

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 	 	 	
Eget kapital 9   

Bundet eget kapital    
Aktiekapital 10 7 391 602 6 883 377
Reservfond  2 851 261 2 851 261
  10 242 863 9 734 638

Fritt eget kapital    
Överkursfond  52 512 772 50 567 593
Balanserad vinst eller förlust  -46 378 166 -43 615 113
Årets resultat  14 945 -2 763 053
  6 149 551 4 189 427
Summa eget kapital  16 392 414 13 924 065

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  56 925 53 567
Skulder till koncernföretag  80 000 80 000
Övriga skulder  5 313 10 018
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 	 45	070	 62	992
Summa kortfristiga skulder  187 308 206 577

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  16 579 722 14 130 642

POSTER	INOM	LINJEN	 	 	 	
Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Balansräkning
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  2012-01-01 2011-01-01
 Not 2012-12-31 2011-12-31
Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat  274 631 -2 146 992

Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	 	 3	132	 3	132

Erhållen ränta mm  -156 345 1 669

Erlagd ränta  -3 341 -53 263

Betald inkomstskatt  29 471 15 409

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital  147 548 -2 180 045

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  62 500 -62 500

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  446 235 766 411

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  3 358 -96 297

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder  -22 627 -1 459 256

Kassaflöde från den löpande verksamheten  637 014 -3 031 687

Investeringsverksamheten    

Förvärv av andelar i intresseföretag 7 -2 541 123 -1 910 549

Förvärv av långfristiga värdepapper 8 -1 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 541 124 -1 175 019

Finansieringsverksamheten    

Årets nyemission 9 2 453 403 3 785 113

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 453 403 3 785 113

Förändring av likvida medel  549 293 -421 593

Likvida medel vid årets början  269 997 691 590

Likvida medel vid årets slut  819 290 269 997

Kassaflödesanalys



Årsredovisning 2011    1 9

Tilläggsupplysningar

Not 1 Personal 
 2012 2011

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda 

närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,0 1,0

varav kvinnor 0,0 0,0

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått 

med följande belopp:

Löner och ersättningar 94 800 473 345

Pensionskostnader 0 3 750

Sociala kostnader 17 179 117 425

Summa 111 979 594 520

Not 2 Resultat från andelar i koncernföretag 
 2012 2011

Nedskrivningar -100 000 0

 -100 000 0

Not 3 Resultat från andelar i intresseföretag 
 2012 2011

Realisationsresultat 0 -6 981 721

Nedskrivningar 0 -600 000

Återföring av nedskrivningar 0 7 017 254

 0 -564 467

Not 4 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstill-

gång 2012 2011

Nedskrivningar -166 274 0

 -166 274 0

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 
 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 623 123 623 123

Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 623	123	 623	123

Ingående avskrivningar -612 919 -539 202

Årets avskrivningar -3 132 -3 132

Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 -616	051	 -542	334

Ingående nedskrivningar 0 -70 585

Utgående	ackumulerade	nedskrivningar	 0	 -70	585

Utgående	redovisat	värde	 7	072	 10	204

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

ALLMÄNNA	UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper    

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med års-

redovisningslagen samt uttalanden och allmänna  råd från 

Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden 

saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekom-

mendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När 

så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är 

oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-

ningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 

med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella 

nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 

nyttjandeperiod.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 

inflyta.

Intresseföretagsredovisning

Som intresseföretag beaktas de företag som inte är dotterföretag 

men där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rös-

terna för samtliga andelar eller på annat sätt har ett betydande 

inflytande. Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffnings-

värde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt 

från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av 

vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Andra långfristiga värdepappersinnehav är avsedda för lång-

siktigt innehav och redovisas till anskaffningsvärde. Har ett 

långfristigt värdepapperinnehav på balansdagen ett lägre värde 

än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde 

om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Skatter inkl. uppskjuten skatt

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och 

uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen 

redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. 

För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även 

skatten direkt mot eget kapital.

Uppskjuten	 skatt	 redovisas	 inte	 i	 resultat-	 och	balansräk-

ningarna. Yield har ett skattemässigt underskott uppgående 

till 11,7 mkr.

Intäktsredovisning
Tjänsteuppdrag

Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räk-

ning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel 

i BFNAR 2003:3.

Koncernförhållanden
Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas 

inte någon koncernredovisning.
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Not 6 Andelar i koncernföretag
 2012-12-31 2011-12-31

Företag  Antal/Kap Redovisat Redovisat

Organisationsnummer	 Säte	 andel	%	 värde	 värde

North Sea Group AB  1 000 0 100 000

556746-6411 Göteborg 100%  

   0 100 000

 

North Sea Group AB

Ingående anskaffningsvärde   100 000 100 000

Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 100	000	 100	000

Årets nedskrivningar -100 000 0

Utgående	ackumulerade	nedskrivningar	 -100	000	 0

Utgående	redovisat	värde	 0	 100	000

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2012-12-31 2011-12-31

Värdepapper Antal Värde Antal Värde

Misen	Energy	AB	(fd	Cap.	Oil)	 1	 1	 1	 1

Gotland	Oil		 49	 1	 0	 0

Fore C Found Management  100 0 100 102 000

Landala Nät  100 28 147 100 28 147

Nordic Electronic 

Procurement Systems AB 227 1 227 1

Mineral Invest Sverige AB, noterat 84 1 100 1

Cargo Planner  100 1 100 1

Challenger Mobile AB, noterat 126 700 22 806 100 87 080

Archelon Mineral AB, noterat 1 487 2 100 2

  50 960  217 233

På balansdagen uppgår börsvärdet på ovanstående värdepapper till 23 193 kronor (133 979 kronor).

 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 512 294 2 512 294

Inköp 1 0

Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	2	512	295	 2	512	294

Ingående nedskrivningar -2 295 061 -2 295 061

Årets nedskrivningar -166 274 0

Utgående	ackumulerade	nedskrivningar	 -2	461	335	 -2	295	061

Utgående	redovisat	värde	 50	960	 217	233

Not 7 Andelar i intresseföretag 
 2012-12-31 2011-12-31

Företag  Antal/Kap Redovisat Redovisat

Organisationsnummer	 Säte	 andel	%	 värde	 värde

Isofol Medical AB  4 458 11 860 815 11 860 815

556759-8064 Göteborg 28%   

Dermafol AB 53 293 3 690 464  1 149 341

556813-4661  40%  

   15 551 279 13 010 156

 

Ingående anskaffningsvärde 14 090 157 19 896 862

Inköp 2 541 123 1 910 549

Försäljningar 0 -7 717 254

Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	16	631	280	 14	090	157

Ingående nedskrivningar -1 080 001 -7 797 255

Återförd nedskrivning 0 7 017 254

Årets nedskrivningar 0 -300 000

Utgående	ackumulerade	nedskrivningar	 -1	080	001	 -1	080	001

Utgående	redovisat	värde	 15	551	279	 13	010	156
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Göteborg 2013-03-17     

  

Tommy Marklund   Lars Lind  
Styrelsen ordförande   

  

Hans Wiklund   Anders Hilmersson  

    Verkställande direktör  

    

Min revisionsberättelse har lämnats den 2013-03-17.  

     

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor FAR SRS 

Not 9 Eget kapital
	 Aktiekapital	 Uppskrivn.	 Reserv	 Överkurs	 Ansamlad	

  fond fond fond förlust 

Belopp vid årets ingång 6 883 377 0 2 851 261   50 567 593 -46 378 166

Nyemission 508 225 0 0 1 945 179

Årets vinst     14 945

Belopp vid årets utgång 7 391 602 0 2 851 261   52 512 772 -46 363 221

 

Not 10 Upplysningar om aktiekapital 
 Antal Kvotvärde

 aktier per aktie

Antal/värde vid årets ingång 11 472 294 0,60

Nyemission 847 041 0,60

Antal/värde vid årets utgång 12 319 335 0,60
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Till årsstämman i Yield AB (publ)
Org.nr. 556451-8990
Rapport om årsredovisningen
Jag	har	reviderat	årsredovisningen	för	Yield	Life	Science	AB	(publ)	

för år 2012. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen 

av detta dokument på sidorna 15-21.

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen
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  redovis-

ningsprinciper 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 2012 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 

förvaltning för Yield Life Science AB (publ) för år 2012.

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 dis-

positioner 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 17 mars 2013

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor FAR SRS 



Anteckningar
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