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Yield Life Science är ett listat inves-

teringsbolag som utvecklar företag 

inom det medicinska området med 

potential för kraftig  värdetillväxt. 

Yield-aktien handlas på AktieTorget 

under kortnamnet Yild. Yield Life 

Science har ca 2 400 aktieägare.
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Årsstämma
Aktieägarna i Yield Life Science AB (publ) kallas till årsstämma 

måndagen den 26 februari, 2018 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 

20 februari 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 

aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 22 februari 

2018 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 eventuella bi-

träden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, 

för att äga rätt att delta i stämman, senast den 20 februari 2018 

tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som 

önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om 

detta i god tid före den 20 februari 2018.

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 månda-

gen den 29 januari 2017. Formell kallelse till bolagsstämman med 

angivande av ärenden infördes i Post- och Inrikes Tidningar och 

på bolagets hemsida måndagen den 29 januari 2017.

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	2018	lämnas	onsdagen	den	

23 maj 2018.

•	 Delårsrapport	för	april	-	juni	2018	lämnas	onsdagen	den	15	

augusti 2018.

•	 Delårsrapport	för	juli	-	september	2018	lämnas	fredagen	

den 23 november 2018.
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 År 2017 i sammandrag

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

•	 Årsstämman	beslutade	att	dela	ut	del	av	innehavet	i	Isofol	
Medical. Aktieägarna i Yield Life Science tilldelades under 
våren 2017 en Isofol-aktie för var tionde aktie i Isofol Medi-
cal.

•	 Isofol	Medical	genomförde	under	perioden	en	nyemission	
som övertecknades och inbringade totalt 473 Mkr.  

•	 Isofol	Medical	noterade	bolagets	aktie	på	Nasdaq	First	
North Premier under första kvartalet 2017. 

•	 Isofol	Medical	har	offentliggjort	flera	positiva	nyheter.	
Bland	annat	positiva	effektdata	för	läkemedelskandidaten	

Modufolin®.

•	 Resultatet	för	perioden	uppgick	till	-4	124	Tkr	(2	067).	Re-
sultatet för fjärde kvartalet uppgick till -3 257 Tkr (2 634).

Efter perioden:

•	 Styrelsen	i	Yield	Life	Science	föreslår	årsstämman	att	res-
terande innehav i Isofol Medical i så hög omfattning som 
möjligt delas ut till aktieägarna i Yield Life Science. För var 
sextonde aktie i Yield Life Science tilldelas en aktie i Isofol 
Medical.
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Bäste aktieägare!

Yield Life Science har sedan 2008 haft en drivande roll i Isofol 

Medical vad gäller 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 2017 genomförde Isofol Medical en större kapital-

anskaffning,	främst	riktad	till	kapi	talstarka	investerare	och	institu-

tioner. Emissionen övertecknades och tillförde Isofol Medical ett 

kapital på 473 Mkr, vilket visade på ett gott förtroende för Isofol 

Medical och den potential som finns i läkemedelskandidaten Mo-

dufolin®. Kapitaltillskottet säkrar finansieringen för Isofol Medical 

ända fram till registrering och kommersialisering av Modufolin®. 

Den finansiella risken i bolaget har därmed minimerats.

När	emissionen	var	genomförd	noterades	aktien	på	Nasdaq	

First North Premier. Därmed har vi nått det övergripande målet 

med vårt innehav i Isofol Medical – en exit i form av notering 

av aktien på en handelsplats. Det som nu ligger framför Isofol 

Medical är det sista stadiet för Modufolin®, en klinisk fas III-studie 

med syfte att nå ett marknadsgodkännande av preparatet.  Den 

planeras starta vid halvårsskiftet 2018 både i Europa och USA och 

förväntas vara klar 2020/2021.

Modufolin® utvecklas för behandling av i första hand kolorektal 

cancer, den tredje vanligaste cancerformen och den tredje vanli-

gaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall. Globalt beräknas ca 

1,35 miljoner personer årligen drabbas av denna form av cancer. 

I USA, Västeuropa och Japan, där ca 550 000 patienter drabbas 

av kolorektal cancer, får ca 360 000 patienter årligen behandling 

med 5FU och folaten leukovorin och levoleukovorin. Isofol Medi-

cal har som ambition att ersätta dessa preparat med Modufolin®. 

Det innebär en potentiell miljardmarknad i US dollar.

Under inledningen av 2018 har Isofol Medical genomfört ett 

framgångsrikt möte med den amerikanska läkemedelsmyndig-

heten FDA. Detta, tillsammans med tidigare myndighetsinter-

aktioner, tar Modufolin® ännu ett steg närmare ett marknads-

godkännande.

Yield Life Science har inte deltagit i samtliga nyemissioner i Iso-

fol Medical, vilket har inneburit att ägar andelen i bolaget minskat. 

Men eftersom Yield Life Science på egen hand finansierade Isofol 

Medical från starten av bolaget genom de första åren har värdet 

på Yields innehav ändå haft en kraftigt positiv värdeutveckling. 

Med den värdepotential Isofol Medical fortsatt representerar 

för Yields aktieägare  är det naturligt att aktieägarna i Yield Life 

Science får ett direktägande i Isofol Medical. På årsstämman för 

Yield Life Science under 2018 lägger styrelsen sålunda fram ett 

förslag till aktieägarna att i så hög omfattning som möjligt dela 

ut resterande innehav i Isofol Medical. Det innebär att för varje 

sextonde aktie i Yield Life Science tilldelas man en aktie i Isofol 

Medical. När detta är slutfört  har Yield Life Science i princip 

inga	tillgångar	och	kan	därmed	bli	föremål	för	en	strukturaffär	

alternativt avveckling av verksamheten, vilket i så fall beslutas 

av en bolagsstämma.

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

i Göteborg den 26 februari.

Göteborg i februari 2018

Anders Hilmersson
Verkställande direktör

VD-kommentar
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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 arbetande styrelse. Anders Rabbe, är VD.

Yields representant i Isofol Medicals styrelse är Lars Lind . 

Styrelsen består i övrigt av ordförande Jan-Eric Österlund, 

Bengt Gustavsson, Ulf Jungnelius och Jonas Pedersen, samt-

liga med en bred erfarenhet av utveckling och kommersialisering 

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.

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 part-

ner i Deallus och arbetar hu-

vudsakligen med strategisk 

marknadsutveckling inom 

internationell läkemedels-

industri.

Sammantaget besitter 

Isofol Medicals ledning och styrelse djup kompetens och inter-

nationell erfarenhet av läkemedelsbranschen, både vad gäller 

forskning/utveckling	och	affärsmässiga	strukturaffärer.

Rådgivare

Anders Vedin är verksam som rådgivare inom bioteknik- och 

läkemedelsindustrin. Anders har tidigare haft ledande befatt-

ningar inom Astra-gruppen, där han ledde utveckling och 

lansering	av	flera	globala	försäljningssuccéer.	Han	har	varit	aktiv	

som	ordförande	 i	ett	flertal	börsnoterade	och	privatägda	 life	

science-företag och har tidigare även varit vice rektor över den 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Anders är för nuvarande styrelsemedlem i QuiaPEG AB och 

ordförande i Integrative Research Laboratories Sweden AB.
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Tore Lind förser Isofol Medical med medicinsk kompetens inom 

utveckling av det kliniska forskningsprogrammet. Tore har lång 

erfarenhet av läkemedelsutveckling med fokus på kliniska pröv-

ningar, säkerhet och kontakt med regulatoriska myndigheter. 

Han är kirurg, specialiserad på övre mag- och tarmsystemet, 

och var en extern rådgivare till AstraZeneca 1980-2000 där 

han deltog aktivt i utvecklingen av Losec® och Nexium®. Han 

har också varit ansvarig forskare i ett stort antal internationella 

kliniska prövningar. 

isofol
Isofol Medicals vision är att  

signifikant förbättra utfallet och  

toleransen av kemoterapeutisk 

behandling av cancer. 

Jan-Eric Österlund, ordförande i 
Isofol Medical.

Anders Rabbe, VD i Isofol Medical.Bengt Gustavsson, bolagets 
grundare.

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 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.
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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 Nischer Properties AB (publ), Nordisk Bergteknik AB 

samt i Investment Weps i Tjörn AB. Tommy Marklund är därutöver 

styrelseledamot i några mindre bolag. Innehav i Yield Life Science 

privat och via bolag: 139 380 aktier.

Anders Hilmersson
VD Yield Life Science AB och Scriptum Information AB, Göteborg, f 

1951.

Ledamot i styrelsen i Yield Life Science sedan 2004. Övriga 

styrelse uppdrag: ledamot i Scriptum Information AB.

Innehav i Yield Life Science privat och via bolag: 618 337 aktier.

Lars Lind
Entreprenör och företagsledare, Göteborg, f 1941.

Ledamot i styrelsen i Yield Life Science sedan 2008. Övriga 

styrelseuppdrag: ordförande i Lars Lind Holding AB och ledamot 

i Isofol Medical AB. 

Innehav i Yield Life Science privat och via bolag: 611 998 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: 3 286 541  

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
2016 Företrädesemission 0 1 361 136 0 14 972 498 14 972 498  0,60 816 681,6 8 983 498,8
2016 Nedsättning aktiekapital 0 0 0 14 972 498 14 972 498  0,03 -8 483 498,8 500 000
*Sedan den 14 juni 2016 finns endast ett aktieslag i Yield Life Science.

Aktiedata 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Resultat per aktie (kr) -0,28 0,14 -0,04 -0,52 
Eget kapital per aktie (kr) 0,53 1,56 0,97 0,97 
Antal A-aktier* 0 0 268 035 268 035 
Antal B-aktier* 14 972 498 14 972 498 12 296 300 12 176 300

Summa aktier 14 972 498 14 972 498  12 564 335 12 444 335 
Genomsnittligt  
antal aktier 14 972 498 13 768 417 12 464 335 12 381 835
*Sedan den 14 juni 2016 finns endast ett aktieslag i Yield Life Science.  
 

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Yield Life Science uppgår till 500 000 kr fördelat 

på 14 972 498 aktier. Envar aktie med kvotvärde om cirka 0,03 

kronor. Varje aktie 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 30,9 % (31,6) av kapitalet i bolaget den 

29.12.2017. De tio största ägarnas innehav uppgick till 49,8 % 

(48,5) av kapitalet i bolaget. Den 29.12.2017 hade Yield 2 394  

(2 302) aktieägare. 

Yield-aktien
Bolagets 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 bola-

gets hemsida www.yield.nu. En handelspost uppgår till 1 aktie. 
Den genomsnittliga omsättningen i Yields aktie uppgick under 

2017 till 34 568 (36 700) kronor per handelsdag.

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 2018 års stämma föreslås sakutdelning av aktier i Isofol Medi-

cal. Läs mer på sid 11 (Förvaltningsberättelsen).
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Fördelning i storleksklasser, 2017-12-29
 Antal Antal  Innehav   

Innehav aktieägare aktier (%)

1 – 500  1 606 206 005 1,38 

501 – 1 000  231 179 586 1,20 

1 001 – 5 000  342 784 152 5,24 

5 001 – 10 000  68 501 755 3,35 

10 001 – 15 000  34 406 191 2,71 

15 001 – 20 000  30 528 141 3,53 

20 001 –  83 12 366 668 82,60

Summa 2017-12-29 2 394  14 972 498   100,00   

Ägarstruktur, 2017-12-29
 Antal   Andel av kapital   

 aktier  och röster, %

Långedrags Båtvarv AB 3 286 541  21,95 

Albertsson Ventures AB 1 103 066  7,37

SIX SIS AG, W8IMY 512 658  3,42

Scriptum Information AB 465 811  3,11

Avanza Pension 456 282  3,05

Lars Lind Holding AB 422 855  2,82 

Danske bank international S.A. 366 979  2,45

Nordnet Pensionsförsäkring 316 953  2,12

Bjurström, Anders 285 200  1,90

Pro Value AB 235 852  1,58

Summa 10 största ägare 7 452 197  49,8 

Summa övriga ägare 7 520 301  50,2

Summa 2017-12-29 14 972 498   100,00
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Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.  
  
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna 
årsredovisning för räkenskapsåret 2017.
  
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. Org.nr. 556451-8990 med säte 
i Göteborg, Västra Götalands län.
  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2017 fortsatte bolaget sin verksamhet med huvudsyfte 
att höja värdet i kärninnehavet Isofol Medical AB.

Under inledningen av 2017 beslutade årsstämman att dela ut 
en del av innehavet i Isofol Medical AB till aktieägarna i Yield Life 
Science AB. För var tionde aktie i Yield Life Science utdelades en 
aktie i Isofol Medical. Bakgrunden till utdelningen var att Isofol 
Medical	under	våren	2017	 lät	notera	sin	aktie	på	Nasdaq	First	
North Premiere.

Isofol Medical AB har under första halvan av 2017 genomfört 
en större emission vilken tillförde bolaget ett kapital på 473 Mkr. 
Kapitalet anses vara tillräckligt för att finansiera bolaget fram till 
registrering och kommersialisering av deras läkemedelskandidat 
Modufolin. Yield Life Science AB har ej deltagit i nyemissionen. 
Efter utdelningen av Isofolaktierna samt efter nyemissionen 
i Isofol Medical motsvarar Yields innehav i Isofol Medical en 
ägarandel på cirka 3 %.

Verksamheten i Isofol Medical har visat fortsatt stark utveck-
ling. Styrelsen i Yield Life Science bedömer att Isofol Medical har 
en god potential för kraftig tillväxt.

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Under inledningen av 2018 har styrelsen beslutat att föreslå 
årsstämman att i så hög omfattning som möjligt dela ut reste-
rande innehav i Isofol Medical till aktieägarna i Yield Life Science. 
Förslaget innebär att för var sextonde aktie i Yield Life Science 
utdelas en aktie i Isofol Medical.
  
Bolagets förväntade framtida utveckling
Styrelsen i Yield Life Science AB bedömer att Isofol Medical AB 
kan skapa betydande mervärden för sina aktieägare.

Styrelsen bedömer att den nuvarande likviditeten, tillsammans 
med orealiserade tillgångar, är tillräckligt för den löpande verk-
samheten fram till 2019. Det kan därefter bli aktuellt med någon 
form av kapitaltillskott i form av nyemission eller upptagande av 
lån. Alternativt kan Yield Life Science bli föremål för en strukturaf-
fär eller avveckling av verksamheten, vilket en bolagsstämma i 
så fall beslutar om.
  
Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står

Balanserad förlust  -49 565 972
Överkursfond  61 173 597
Årets förlust  -4 123 511
 7 484 114
Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas  7 038 250
i ny räkning överföres  445 864
 7 484 114
Beträffande	bolagets	resultat	och	ställning	i	övrigt	hänvisas	

till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
tilläggsupplysningar.

Flerårsjämförelse
 2017 2016 2015 2014
Resultat efter     
finansiella poster, kr                         -1 013 426 -1 043 200 -508 101 -643 255 
Balansomslutning, kr 8 029 497 23 451 848 12 173 752 12 095 337
Soliditet, % 99,43 99,64 99,70 99,59 
Avkastning på eget      
kapital, %  -6,46 -5,87 -4,2 -5,3

Kassalikviditet, %                1 629,45 2 156,58 1 311,24 794,25 

 

Ekonomisk översikt

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

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

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga 
skulder.

Förändringar i eget kapital  Aktie- Övrigt  Övrigt  Årets  Summa
  kapital bundet fritt resultat fritt
    eget eget  eget
   kapital kapital  kapital

Belopp vid årets ingång   8 983 499  2 851 261 9 467 175 2 066 885  11 534 060

Nedsättning aktiekapital  -8 483 499   8 483 499   8 483 499

Nedsättning reservfond   -2 851 261 2 851 261  2 851 261

Resultatdisp. enl. årsstämma:     2 066 885 -2 066 885 0

Utdelning till aktieägare -11 261 195 -11 261 195

Årets förlust      -4 123 511 -4 123 511

Belopp vid årets utgång   500 000 0  11 607 625 -4 123 511 7 484 114
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  2017-01-01  2016-01-01
 Not  2017-12-31  2016-12-31
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader   -1 013 432  -1 043 202

  -1 013 432  -1 043 202

Rörelseresultat   -1 013 432  -1 043 202

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   6  2

  6  2

Resultat efter finansiella poster   -1 013 426  -1 043 200

Resultat före skatt   -1 013 426  -1 043 200

Skatt på årets resultat  3  -3 110 085  3 110 085

Årets resultat   -4 123 511  2 066 885

Resultaträkning



Årsredovisning 2017    1 3

 Not 2017-12-31  2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer  4  0  0

  0  0

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav  5  7 290 000  18 551 192

Uppskjuten skattefordran  6  0  3 110 085

  7 290 000  21 661 277

Summa anläggningstillgångar   7 290 000  21 661 277

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar   540  540

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   59 062  62 721

  59 602  63 261
Kassa och bank
Kassa och bank   679 895  1 727 310

Summa kassa och bank   679 895  1 727 310

Summa omsättningstillgångar   739 497  1 790 571

SUMMA TILLGÅNGAR   8 029 497  23 451 848

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital  7  500 000  8 983 499

Reservfond   0  2 851 261

  500 000  11 834 760

Fritt eget kapital
Överkursfond   61 173 597  61 173 597

Balanserat resultat   -49 565 972  -51 706 422

Årets resultat   -4 123 511  2 066 885

  7 484 114  11 534 060

Summa eget kapital   7 984 114  23 368 820

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder   3 125  51 461

Övriga skulder   5 313  5 313

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   36 945  26 254

Summa kortfristiga skulder   45 383  83 028

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   8 029 497  23 451 848

Balansräkning
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 Not 2017-01-01  2016-01-01
  2017-12-31  2016-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat   -1 013 432  -1 043 202

Erhållen ränta m.m.   6  2

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital   -1 013 426  -1 043 200

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar   3 659  -4 261

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder   -48 336  49 249

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder   10 691  -2 260

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -1 047 412  -1 000 472

Investeringsverksamheten
Förvärv av långfristiga värdepapper  5  -3  -6 850 002

Försäljning av långfristiga värdepapper  5  0  1

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -3  -6 850 001

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission   0  9 164 222

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0  9 164 222

Förändring av likvida medel   -1 047 415  1 313 749
Likvida medel vid årets början   1 727 310  413 561

Likvida medel vid årets slut   679 895  1 727 310

Kassaflödesanalys
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Noter

Not 1 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 installationer  5

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget 

blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella 

tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till 

kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och 

fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella 

skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen 

fullgörs eller upphör.

Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befa-

rade förluster. Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande skulder 

värderas till nominella belopp.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser 

årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs in-

komstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det 

sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller 

på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende 

framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktionereller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär 

skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer 

sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skill-

nader hänförliga till investeringar idotterföretag, filialer, intresseföretag 

eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av 

de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära 

skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader 

som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första 

redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga trans-

aktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat 

utgör inte heller temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 

framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sanno-

likt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Not 3  Skatt på årets resultat
 2017  2016

Uppskjuten skatt  -3 110 085  3 110 085

 -3 110 085  3 110 085

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt  -1 013 426  -1 043 200

Skattekostnad 22,00% (22,00%)  222 954  229 504

Skatteeffekt av:

Ej skattepliktiga intäkter  0  1

I år uppkomna underskottsavdrag  -222 954  -229 505

Förändring Uppskjuten skatt  -3 110 085  3 110 085

Summa  -3 110 085  3 110 085

Not 4  Inventarier, verktyg och installationer 
 2017-12-31  2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde  15 685  15 685

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  15 685  15 685

Ingående avskrivningar  -15 685  -15 685

Utgående ackumulerade avskrivningar  -15 685  -15 685

Utgående redovisat värde    0  0

Not 2 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.
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Göteborg 2018-02-05     

  

Tommy Marklund   Lars Lind  
Styrelsens ordförande   

  

Hans Wiklund   Anders Hilmersson  

    Verkställande direktör  

    

Min revisionsberättelse har lämnats den 5 februari 2018.  

     

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor 

Not 5  Andra långfristiga värdepappersinnehav
  2017-12-31   2016-12-31

Värdepapper  Antal   Antal

Isofol Medical AB (publ) 969 251  7 289 986  4 398  18 551 181

Övriga företag  2 250 14  2 491  11

  7 290 000  18 551 192

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på innehavet i Isofol Medical AB (publ) till 21 226 597 kr.

Marknadsvärdet på övriga företag uppgår till 475 kr (723 kr). Övriga företag avser enskilda aktieposter, 

vars nominella och bokförda värde uppgår till ett oväsentligt belopp.

 2017-12-31  2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde   18 681 339  11 831 338

Inköp    3  6 850 002

Försäljningar/utdelningar  -11 261 195  -1

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden    7 420 147  18 681 339

Ingående nedskrivningar  -130 147  -130 147

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -130 147  -130 147

Utgående redovisat värde    7 290 000  18 551 192

Not 6  Uppskjuten skatt
Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 15 150 177 kr (14 136 753 

kr). Ingen uppskjuten skatt är bokförd då bolaget inte finner det sannolikt 

att kunna nyttja underskotten inom de närmsta åren.

Not 7  Upplysningar om aktiekapital
 Antal  Kvotvärde

 aktier per aktie

Antal/värde vid årets ingång  14 972 498  0,60

Antal/värde vid årets utgång  14 972 498  0,03

Ovanstående aktieantal fördelar sig enligt följande B-aktier:

 2017-12-31  2016-12-31

B-aktier  14 972 498  14 972 498

 14 972 498  14 972 498
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Till bolagsstämman i Yield Life Science AB (publ)
Org.nr. 556451-8990
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Yield Life 

Science AB (publ) för år 2017. Bolagets årsredovisning ingår på 

sidorna 11-16 i detta dokument.

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 ställning per den 31 december 2017 och av dess finan-

siella	resultat	och	kassaflöde	för	året	enligt	årsredovisningslagen.	

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 

övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-

ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 

standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag 

är oberoende i förhållande till Yield Life Science AB (publ) enligt 

god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 

för den andra informationen. Den andra informationen består av 

sidorna 1-10 i detta dokument (men innefattar inte årsredovis-

ningen och min revisionsberättelse avseende denna).

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 

information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avse-

ende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen är det 

mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 

överväga om informationen i väsentlig utsträckning är ofören-

lig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag 

även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt 

bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 

felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 

information, drar slutsatsen att den andra informationen innehål-

ler en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. 

Jag har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 

för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 

bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 

Revisionsberättelse

direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedö-

mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 

verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 

att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 

om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 

och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 

med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 

att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 

fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 

av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 

eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 

beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 

hela revisionen. Dessutom:

•	identifierar	och	bedömer	jag	riskerna	för	väsentliga	felaktig-

heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 

på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 

åsidosättande av intern kontroll.

•	skaffar	jag	mig	en	förståelse	av	den	del	av	bolagets	interna	

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-

digheterna,	men	inte	för	att	uttala	mig	om	effektiviteten	i	den	

interna kontrollen.

•	 utvärderar	 jag	 lämpligheten	 i	 de	 redovisningsprinciper	

som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 

upplysningar.

•	drar	 jag	en	 slutsats	om	 lämpligheten	 i	 att	 styrelsen	och	

verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 

vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slut-
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sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 

det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 

om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 

i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 

sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 

årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 

som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 

kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 

längre kan fortsätta verksamheten.

•	utvärderar	jag	den	övergripande	presentationen,	strukturen	

och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och 

om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 

och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 

Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 

revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrol-

len som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 

för Yield Life Science AB (publ) för år 2017 samt av förslaget till 

dispositioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-

slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 

och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 

ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till Yield Life Science AB 

(publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 

mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust.	Vid	förslag	till	utdelning	

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 

försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 

omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapi-

tal, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 

tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 

i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 

direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 

riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 

är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-

stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 

på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt	mål	beträffande	revisionen	av	förvaltningen,	och	därmed	

mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 

avseende:

•	 företagit	 någon	åtgärd	eller	 gjort	 sig	 skyldig	 till	 någon	

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

bolaget, eller

•	på	något	annat	sätt	handlat	 i	 strid	med	aktiebolagslagen,	

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt	mål	beträffande	revisionen	av	förslaget	till	dispositioner	

av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om 

detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 

är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 

för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 

med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 

eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 

min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 

väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 

för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha sär-

skild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar 

fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 

förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvars-

frihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag 

till	dispositioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust	har	jag	

granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 5 februari 2018

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor
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