
Pressmeddelande 
För omedelbar distribution 

Erik Penser Bankaktiebolag
publicerar bolagsanalyser av SinterCast 

[Stockholm, 14 oktober 2013] – SinterCast AB (publ) har ingått avtal med Erik Penser Bankaktiebolag för 
bevakning av SinterCasts framsteg på marknaden. Genom tjänsten EP Access kommer Penser att starta sin bevakning 
av SinterCast genom att publicera en detaljerad initieringsanalys, vilken förväntas komma i november. Därefter 
kommer analyserna från EP Access att uppdateras kvartalsvis, i samband med varje delårsrapport från SinterCast. 
Analyserna kommer att distribueras via e-post till fler än 8 000 mottagare och publiceras som ett pressmeddelande 
genom beQuoteds nyhetsdistribution. Rapporterna från EP Access kommer även att exponeras på Erik Penser 
Bankaktiebolags respektive beQuoteds hemsidor.  

“Samtidigt med den framgångsrika globala ökningen av kunder, har vi tagit detta steg med Erik Penser Bankaktiebolag 
för att öka uppmärksamheten hos investerarna om våra framsteg” säger Dr Steve Dawson, vd för SinterCast. 
“Tillsammans med Remiums analysbevakning sedan 2007, tror vi att samarbetet med EP Access kommer att hjälpa 
oss att sprida budskapet om SinterCast till en bredare publik, och på så vis förstärka intresset för vår utveckling och 
få ökad omsättning i SinterCast-aktien.” 

För mer information, vänligen kontakta:

Steve Dawson
Vd
Tel:      +46 8 660 7750
E-post:    steve.dawson@sintercast.com

Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank som fokuserar på att skapa värden för sina kunder 
och erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare.  Erik Penser Bankaktiebolags 
målsättning är att genom ett professionellt, engagerat och personligt bemötande uppfattas som den ledande oberoende 
leverantören av finansiella lösningar till en kvalificerad målgrupp. Erik Penser Bankaktiebolag har cirka 90 anställda och 
huvudkontor på Biblioteksgatan 9 i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag verkar under tillsyn av Finansinspektionen och 
är medlem i de ledande nordiska börserna, i SwedSec och Svenska Fondhandlareföreningen. 

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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