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Pressmeddelande 
För omedelbar distribution 
 

Offentliggörande av prospekt  
avseende SinterCasts företrädesemission 

 
[Stockholm den 26 augusti 2009] – Styrelsen i SinterCast har upprättat prospekt avseende föreliggande 
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet finns tillgängligt på www.sintercast.com och 
www.remium.com. Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från SinterCast AB (publ), Box 10203, 100 55 
Stockholm, tel. 0150-794 40 eller Remium AB, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm, tel. 08-454 32 00. 
 
Å styrelsens vägnar, 
 
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist 
Styrelseordförande 
SinterCast AB (publ) 
Box 10203 
100 55 Stockholm 
Sverige 
Telefon: +46 8 660 7750  
e-post: u-b.frajdin-hellqvist@sintercast.com 
 
Viktig information 
 
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner 
enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör 
informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 
 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till 
USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är 
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras 
eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan 
innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra 
jurisdiktioner. 
 
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på 
annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i SinterCast. Inbjudan till berörda personer att 
teckna aktier i SinterCast kommer endast att ske genom ovan nämnda prospekt. 
 
Varken uniträtter, betalda tecknade units eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act eller någon 
provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med 
hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt 
Securities Act eller någon provinslag i Kanada. 
 
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). 
 


