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Pressmeddelande 
För omedelbar distribution 
 

SinterCasts företrädesemission 
framgångsrikt genomförd 

 
[Stockholm den 18 september 2009] - SinterCast har framgångsrikt avslutat en nyemission av aktier och 
teckningsoptioner (s.k. units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken bolaget initialt tillförs 
23,1 MSEK före emissionskostnader. Intresset för nyemissionen var mycket stort. 863 293 units tecknades med 
stöd av företrädesrätt, motsvarande 93,3% av antalet units och 741 464 units tecknades med stöd av subsidiär 
företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 80,1% av antalet units. Totalt tecknades 173,4% av 
det totala antalet units i emissionen under företrädesemissionens anmälningsperiod som avslutades den 14 
september 2009. 
 
Den fulltecknade företrädesemissionen ökar därmed initialt antalet aktier med 925 483 till 6 478 383 aktier, 
vilket motsvarar en ökning med 16,7%. På motsvarande sätt ökar aktiekapitalet med 925 483 SEK till 6 478 383 
SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under perioden 1 – 30 september 2010 kommer antalet aktier 
öka med ytterligare 462 741 till 6 941 124 aktier och aktiekapitalet med 462 741 SEK till 6 941 124 SEK. Ett 
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer tillföra bolaget ytterligare 11,6 MSEK. Två teckningsoptioner 
berättigar till teckning av en aktie till teckningskursen 25 SEK. 
 
De som har tecknat units utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier och teckningsoptioner i enlighet med de 
principer som anges i prospektet. Avräkningsnotor till de personer som tecknat units utan företrädesrätt beräknas 
utfärdas omkring den 18 september 2009. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas. 
 
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade units i 
företrädesemissionen att omvandlas till aktier och teckningsoptioner. De nya aktierna beräknas bli tillgängliga på 
konton och föremål för handel på NASDAQ OMX den 9 oktober 2009. Handel i teckningsoptioner beräknas 
påbörjas i mitten av oktober 2009. 
 
Finansiell rådgivare 
 
Remium AB har agerat finansiell rådgivare till SinterCast i samband med företrädesemissionen. 
 
Å styrelsens vägnar, 
 

 
 
 
 
 
 

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av 
kompaktgrafitjärn (CGI). SinterCast tillverkar många olika CGI-komponenter i storleksordningen från 2 kg till 17 
ton och alla använder samma erkända processtyrningsteknologi. 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 med samtidig 
reduktion av vikt, buller och avgasutsläpp. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter innefattar Audi, 
Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General Motors, 
Hyundai, Navistar, Jaguar, Kia, Land Rover, MAN, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls-Royce Power 
Engineering, Toyota, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine.  SinterCast-aktien är noterad på NASDAQ OMX 
Stockholm, Small Cap (SINT). 
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