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SinterCast bolagsstämma 2003 

 
 
 
Vid SinterCasts bolagsstämma den 27 maj 2003 redogjorde bolagets VD, Dr Steve Dawson, för SinterCasts 
marknadsbearbetning under de senaste tolv månaderna samt gav en översikt av marknadsutvecklingen för 
kompaktgrafitjärn (CGI). 
 
Sedan föregående bolagsstämma har SinterCast tecknat tre nya installationsavtal. Utöver avtalet för 
uppgraderingen till System 2000 i Cifunsa-gjuteriet, har två nya avtal tecknats med Teksid-gruppen samt 
gjuteriet V. Luzuriaga-Tafalla, vilket väsentligen ökar SinterCasts möjligheter att möta fordonsindustrins 
framtida produktionskrav av CGI. För närvarande har SinterCast tio System 2000 installerade, under 
teknologiavtal omfattande 22 olika gjuterier globalt. Dessa gjuterier svarar för cirka 40% av världens totala 
produktionskapacitet av motorblock och cylinderhuvuden i gjutjärn. Marknadsutvecklingen belystes även 
utifrån vad SinterCast benämner ’The Five CGI Waves’, som presenterades första gången vid 
bolagsstämman 2002. Trots nedgången i fordonsindustrin och i världsekonomin fortsätter industrin att 
investera i SinterCasts teknologi och SinterCast deltar i nya utvecklingsprojekt inom CGI-området. Den 
planerade starten sommaren 2003 av storskalig serieproduktion av motorblock till Fords 2,7 liter V6 
dieselmotor beräknas ytterligare förstärka marknadens tilltro till och kunskap om CGI och samtidigt öka 
konkurrensen inom fordonsindustrin. Det ökande antalet utvecklingsprojekt genomförda av leverantörer av 
maskinbearbetningsutrustning förstärker ytterligare den positiva trenden mot CGI inom fordonsindustrin. 
VDs presentation (på engelska) kommer inom kort att finnas tillgänglig på SinterCasts hemsida, 
www.sintercast.com. 
 
Styrelseledamöterna Bertil Hagman, Bo C E Ramfors, Aage Figenschou och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist 
omvaldes och nyval skedde av Andrea Fessler. Lennart Svantesson, som hade avböjt omval, avtackades. 
Bolagsstämman beslöt vidare utse en Nomineringskommitte bestående av Bertil Hagman, Bo C E Ramfors 
och Lennart Svantesson. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Bertil Hagman till 
arbetande styrelseordförande. 
 
Stockholm den 28 maj 2003 
På uppdrag av Styrelsen 
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