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SinterCast utser Remium 
till likviditetsgarant 

 
 
 
• SinterCast utser Remium till likviditetsgarant 
• Förändringen träder i kraft den 1 oktober 2007 
• Remium bidrar med analysrapporter och ökad marknadsföring av SinterCast-aktien  

  
SinterCast AB har utsett Remium AB till likviditetsgarant för SinterCast-aktien som handlas på  
på OMX Nordiska börs i Stockholm och återfinns under Small Cap segmentet. Från den 1 oktober 2007 
kommer Remium att vara likviditetsgarant för SinterCast-aktien för att förbättra likviditeten och minska 
skillnaden mellan köp- och säljkurs för aktien. Avtalet innebär att Remium, i enlighet med börsens 
rekommendationer, ställer köp- och säljkurser för minst fyra handelsposter i SinterCast-aktien. 
Likviditetsgarantiavtalet säkerställer vidare att under minst 85% av börsens öppethållande kommer skillnaden 
mellan köp och säljkursen i aktien inte att överstiga 3%.  
  
Remium är specialiserat på Small Cap-bolag och erbjuder skräddarsydda tjänster som kapitalmarknadsdagar 
(där bolag kan presentera sin teknologi och marknad för investerare i mindre bolag), regelbundet utgivna 
analyser samt flera tjänster inom Corporate Finance. Genom att utse Remium till likviditetsgarant för 
SinterCasts aktie upphör Erik Penser Fondkommission som likviditetsgarant. SinterCast har åtnjutit och 
uppskattat den goda service som Erik Penser Fondkommission har levererat sedan den 2 januari 2004.   
 
För att aktivera likviditetsgarantitjänsten har Steve Dawson, vd i SinterCast lånat, ut 1 000 av sina SinterCast-
aktier till Remium. Detta VP-lån kommer formellt att rapporteras som en förändring i Steve Dawsons innehav 
från 25 000 aktier till 24 000 aktier, fastän han kvarstår som ägare till alla 25 000 aktier.  
 
 
För mer information, var vänlig kontakta: 
SinterCast      Remium AB  
Steve Dawson     Magnus Mivér 
VD        Director of Sales 
Kontor: +44 1932 862 100   +46 8 454 32 89 
Mobil: +44 7710 026 342    +46 707 71 33 20 
e-mail: steve.dawson@sintercast.com   magnus.miver@remium 
 
 
 
 
 
 
 
SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av 
kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 80% 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 Aston Martin, Audi, Caterpillar, DaimlerChrysler, Ford, 
General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Land Rover, MAN, B&W Diesel, PSA 
Peugeot-Citroën, Rolls-Royce Power Engineering, Toyota, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-
aktien är noterad på nordiska börsen, Stockholm under Small Cap segmentet. 
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