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Ändring av antalet aktier och röster i SinterCast 
 
[Stockholm den 30 december 2013] – Med hänvisning till 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel 

med finansiella instrument meddelas härmed att antalet aktier och röster i SinterCast AB har ökat 

under december 2013 efter utnyttjandet av de sista 40 % av teckningsoptionerna i 

personaloptionsprogrammet 2009-2013.  

 

Efter att Bolagsverket har registrerat aktierna som har erhållits i samband med utnyttjandet av 

teckningsoptionerna av serie 2009-2013, har antalet aktier och röster i SinterCast ökat med 114 480 till 

7 090 133. Före utnyttjandet av teckningsoptionerna uppgick aktiekapitalet i SinterCast till 6 975 653 

aktier med lika många röster.  

 

Bolaget organiserade ett lån av 114 480 aktier från aktieägare för att tillse att nödvändig likviditet 

fanns tillgänglig för teckning av programmet. De lånade aktierna såldes innan november månads slut. 

Sammantaget såldes 108 659 aktier till en genomsnittskurs på 85,47 kronor. De återstående 5 871 

aktierna förvärvades av de anställda. Teckningen tillför bolaget 5,8 miljoner kronor före 

transaktionskostnader.   

 

 

På styrelsens uppdrag: 
 
Dr. Steve Dawson 

Vd 

Tel:   +46 8 660 7750 

e-post: steve.dawson@sintercast.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av 
kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig 
dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna 
möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns vikt, buller och 
avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i 
storlekar från 2 kg till 17 ton, alla producerade med samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av 
SinterCast-CGI-komponenter är Allen Diesels, Aston Martin, Audi, Cameron Compression, Caterpillar, 
Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General Motors, 
Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, MAN, Maserati, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, 
Renault-Nissan, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien 
är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer 
information: www.sintercast.com.  
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