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SinterCast delårsrapport januari-mars 2003 

 
• Teksidgjutna cylinderhuvuden i CGI i Iveco marinmotorer  
• SinterCast och Tupy presenterar CGI teknologi i Fords nya Diesel Engine Centre of 

Excellence 
• Planering mot serieproduktion fortsätter enligt plan 
• Dr. Andrea Fessler föreslås som ny styrelseledamot. Lennart Svantesson avgår 

 
Marknadsutveckling 
Installationen av SinterCast System 2000 hos Teksids gjuteri i Crescentino, Italien, används för produktion av 
CGI-cylinderhuvuden i Iveco marinmotorer. Dessa cylinderhuvuden i CGI, som är av samma konstruktion som de 
ursprungliga i legerat gråjärn, testades under senare delen av 2002 under krävande omständigheter i italienska 
Carabinieris polisbåtar. Förbättrad prestanda och en mer än 100% ökning av livslängden resulterade i att hela 
Carabinieriflottans marinmotorer nu utrustats med cylinderhuvuden i CGI. Prestandan i marinmotorerna, vilka är 
en vidareutveckling av dieselmotorer för lastvagnar, ger Teksid och Iveco värdefull erfarenhet av CGI. 
 
I samband med invigningen i år av Fords nya Diesel Engine Centre of Excellence i Dagenham, England, har 
SinterCast och Tupy inbjudits att presentera en utställning av CGI-teknologin. Utställningen, vilken kommer att 
finnas i entrén, kommer att fokusera på tillämpningen av CGI i Fords 2,7 liter V6 Lion-motor och 
produktionslösningar för gjuterier och motortillverkare vid storskalig produktion av CGI. Vidare kommer tekniska 
och miljömässiga fördelar med CGI-användning i förbränningsmotorer att presenteras. SinterCast är tillsammans 
med Tupy hedrade att vara en av tre inbjudna utställare av nya teknologier i Fords Diesel Engine Centre of 
Excellence, som skall inrymma Fords Diesel Engine Engineering Team och produktionen av Lion-motorn. 
 
Som tidigare publicerats beslutade gjuteriet V. Luzuriaga-Tafalla i februari att installera SinterCast 
processtyrningsteknik. Gjuteriet har en årlig produktionskapacitet av cirka 1,2 miljoner motorblock, främst för den 
europeiska dieselmarknaden. Trenden att världens ledande gjuterier förbereder CGI produktionskapacitet för att 
möta framtida behov inom fordonsindustrin förstärks ytterligare av V. Luzuriaga-Tafallas beslut att installera 
SinterCast processstyrningssystem. 
 
Samtliga tidigare presenterade program fortsätter som planerat. Tupy i Brasilien planerar att starta serieproduktion 
av motorblock till Fords 2,7 liter V6 Lion dieselmotor under sommaren 2003. 
 
Installationer 
SinterCast System 2000 processtyrningssystem är installerade hos Caterpillar i USA, Cifunsa i Mexiko, Daros 
Piston Rings i Sverige, Halberg Guss i Tyskland, ICC-International Casting Corporation i USA, SKF-Mekan i 
Sverige, Teksid i Italien, Tupy i Brasilien och VDP i Italien. Avtalet med Teksid om teknologisupport omfattar 
samtliga nio järngjuterier i Teksid-gruppen globalt. Installationen av SinterCast System 2000 hos V. Luzuriaga-
Tafalla i Spanien är planerad att äga rum under maj 2003.  
 
Dessa investeringar bekräftar järngjuteriernas förberedelser för att möta fordonsindustrins framtida behov av CGI.  
 
Kundproduktion 
Caterpillars produktion av motorkomponenter i CGI, samt Halbergs produktion av motorblocket till Audis V8 
dieselmotor i CGI har fortsatt under perioden. Dessutom har produktion av stora kannringar hos Daros och 
produktionen av Rolls Royce cylinderhuvuden och motorblock för stora stationära dieselmotorer hos VDP-
gjuteriet fortsatt. Även om nämnda SinterCast CGI produktionsaktiviteter hittills resulterat i begränsad 
produktionsvolym, utgör de viktiga referenser för SinterCast gentemot fordonsindustrin och de tunga 
dieselmotortillverkarna. På samma sätt bekräftar den kontinuerliga användningen av System 2000 för 
segjärnsproduktion och CGI prototypgjutningar hos SKF-Mekan kvaliteten och tillförlitligheten i SinterCasts 
automatiserade processtyrningssystem. 
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Konkurrens och marknadsgenomslag 
Industrins förtroende för SinterCast som den ledande leverantören av processtyrningsteknologi, utrustning och 
kunskap speglas av gjuteriernas beslut att installera SinterCasts teknologi och därmed försäkra sig om pålitlig 
högvolymproduktion av kompaktgrafitjärn. För närvarande står SinterCasts gjuteripartners – inklusive V. 
Luzuriaga-Tafalla – för cirka 40% av världens totala produktionskapacitet av motorblock för person- och lätta 
lastvagnar samt cirka 35% av världskapaciteten för motorblock respektive cirka 45% för cylinderhuvuden till 
tunga lastvagnar. 
 
Under senare år har några gjuterier genomfört fristående utvecklingsprojekt i försök att utveckla egna 
produktionsmetoder för kompaktgrafitjärn. SinterCast välkomnar dessa initiativ eftersom de ytterligare stimulerar 
intresset för CGI inom fordonsindustrin. Baserat på sin ledande och unika teknologi, kommer SinterCast genom 
sina relationer med gjuterierna att fortsätta att säkra en större del av den framtida produktionskapaciteten av 
motorblock och cylinderhuvuden i CGI. 
 
Koncernens resultat, investeringar och redovisningsprinciper 
Koncernens rörelseintäkter ökade med 56 % under januari-mars 2002 jämfört med samma period förra året och 
uppgick till SEK 1,4 miljoner (SEK 0,9 miljoner föregående år). Intäkterna hänför sig huvudsakligen till 
ersättningar för produktion, installationer och konsultationstjänster. Leasingavgifter för installerad utrustning har 
fördelats över leasingkontraktets löptid. Under perioden har cirka 1.000 av SinterCasts mätsonder levererats till 
kunder (1.100). Koncernens resultat efter beräknad skatt har förbättrats med 7% för perioden jämfört med år 2002 
och uppgick till SEK –4,9 miljoner, SEK –1,0 per aktie exklusive utestående optioner och –1,0 inklusive 
utestående optioner (SEK –5,2 miljoner, SEK –1,2 per aktie exklusive utestående optioner och –1,2 inklusive 
utestående optioner). Andra intäkter och kostnader avser andrahandsuthyrning av kontorslokaler i SinterCast Ltd. 
Koncernens investeringar under perioden uppgick till SEK 0,3 miljoner (SEK 0,7 miljoner). 
Redovisningsprinciperna har inte ändrats under perioden. 
 
Likviditet och finansiering 
Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars 2003 till SEK 29,0 miljoner (SEK 48,1 miljoner). Tillsammans 
med fullt utnyttjande av resterande utestående optioner utfärdade till aktieägare och anställda med ett lösenpris av 
SEK 58 kommer denna likviditet att täcka SinterCasts likviditetsbehov tills positivt kassaflöde uppnås. 
 
Årsredovisning och bolagsstämma 
Årsredovisningen kommer att utsändas den 30 april 2003 till alla registrerade aktieägare och till dem som begärt 
sådan finansiell information. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på SinterCasts hemsida 
www.sintercast.com från den 30 april 2003. 
  
Efter konsultationer med aktieägare, som representerar mer än 40% av aktiekapital och röster, föreslår 
Nomineringskommittén bolagsstämman att omval sker av styrelseledamöterna Bertil Hagman, Bo C E Ramfors, 
Aage Figenschou och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist samt nyval av Dr Andrea D. Fessler. Lennart Svantesson har 
avböjt omval med anledning av utnämningen till VD i investmentbolaget Bure Equity AB. 
 
Dr Andrea D. Fessler är kanadensisk medborgare född 1968. Dr Fessler är en internationell jurist och har varit 
aktiv inom rådgivning till internationella företag vid affärsuppgörelser såsom joint ventures, fusioner och 
bolagsförvärv, börsintroduktioner och utgivande av företagsobligationer. Dr Fessler arbetar som rådgivare åt 
Cabot Corporation, en global tillverkare av kemiska produkter och material baserad i Boston, för dess expansion i 
Asien, särskilt Kina. Dr Fessler är Cabots verkställande legala rådgivare, utsänd av den ledande globala 
advokatbyrån Freshfields Bruckhaus Deringers Tokyokontor där hon har arbetat som affärsjurist sedan 2001. Dr 
Fessler erhöll sina akademiska examina vid Harvard Law School, USA, 1991 och vid Carleton University i 
Ottawa, Kanada, 1988 med fokus på företagsekonomi och statskunskap. 
 
SinterCast styrelse föreslår vidare bolagsstämman att utse en Nomineringskommitté bestående av tre personer, 
Bertil Hagman, Bo C E Ramfors och Lennart Svantesson. 
 
Ordinarie bolagsstämma för SinterCast AB (publ) kommer att hållas den 27 maj 2003 klockan 15.00 i Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm. 
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Information 
Nästa on-line konferens kommer att hållas den 29 april klockan 12.00 CET, då VD besvarar frågor ställda via e-
post, fax eller företagets hemsida. Detaljerad information, inklusive information om hur frågor lämnas och hur 
man ansluter till konferensen via internet eller telefon, finns på www.sintercast.com eller kan erhållas från 
SinterCasts Informationsavdelning (e-post: info@sintercast.com). 
 
Delårsrapporten för januari-juni kommer att publiceras den 7 augusti 2003. 
Delårsrapporten för januari-september kommer att publiceras den 6 november 2003. 
Bokslutsrapporten för 2003 kommer att publiceras den 18 februari 2004. 
 
Stockholm den 24 april 2003 
På uppdrag av Styrelsen 

 
Dr Steve Dawson 
Verkställande direktör 
 
För ytterligare information vänligen kontakta 
 
Dr Steve Dawson    Tel: +46 8 660 7750 
Paul Assarsson, Finanschef   Fax: +46 8 661 7979 
SinterCast AB (publ)    e-post: info@sintercast.com 
Box 10203     hemsida: www.sintercast.com 
SE-100 55 Stockholm     
       
Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer 
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jan-dec
BELOPP I MILJONER KRONOR 2003 2002 2002 2001 2002

Nettoomsättning 1,4 0,9 2,7 1,7 9,7
Kostnad sålda varor -1,1 -1,1 -2,1 -2,0 -6,6
Bruttoresultat 0,3 -0,2 0,6 -0,3 3,1

Försäljningskostnader -2,6 -1,6 -1,0 -4,1 -6,2
Administrationskostnader -1,9 -2,1 -2,2 -2,7 -7,2
Forsknings- och utvecklingskostnader -1,1 -1,5 -2,9 -1,4 -7,7
Övriga rörelseintäkter 0,6 0,8 0,9 0,9 3,2
Övriga rörelsekostnader -0,5 -0,7 -0,6 -0,7 -2,6
Rörelseresultat -5,2 -5,3 -5,2 -8,3 -17,4

Finansiellt netto 0,3 0,1 0,1 0,0 1,1
Skatt 0,0 0,0 -0,1 - -0,1
Periodens resultat -4,9 -5,2 -5,2 -8,3 -16,4

Genomsnittligt antal aktier, tusental 4 900,1 4 358,6 4 760,7 4 091,0 4 760,7
Genomsnittligt antal aktier efter full
konvertering, tusental 4 900,1 4 358,6 4 760,7 4 091,0 4 760,7
Resultat per aktie, SEK -1,0 -1,2 -1,1 -2,0 -3,4
Resultat per aktie efter full konvertering, SEK -1,0 -1,2 -1,1 -2,0 -3,4

2003 2002 2003 2002

Europa 0,8 0,8 -4,8 -5,1
Amerika 0,6 0,1 -0,4 -0,2
Asien 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 1,4 0,9 -5,2 5,3

KASSAFLÖDESANALYS SINTERCASTKONCERNEN

jan-dec
BELOPP I MILJONER KRONOR 2003 2002 2002 2001 2002

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -5,2 -5,3 -5,2 -8,3 -17,4
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
    Avskrivningar 0,5 0,4 0,6 0,6 1,9
    Omräkningsdifferenser 0,1 0,0 0,3 -0,1 -0,8
Finansiella poster 0,2 0,1 0,1 0,2 1,2
Skatt 0,0 - -0,1 - -0,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -4,4 -4,8 -4,3 -7,6 -15,2

Förändring av rörelsekapital
Varulager -0,1 0,0 -0,1 0,6 0,8
Rörelsefordringar 1,0 1,8 3,1 -2,3 1,3
Rörelseskulder 0,1 -2,8 0,0 3,5 -4,2
Summa förändring av rörelsekapital 1,0 -1,0 3,0 1,8 -2,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,4 -5,8 -1,3 -5,8 -17,3

Investeringsverksamheten
Förvärv av maskiner, inventarier och patent samt balanserade -0,3 -0,7 -0,1 -1,7 -3,1
utvecklingskostnader
Försäljning av materiella tillgångar - 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 0,1 0,1 -2,0 0,6 -2,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,2 -0,6 -2,1 -1,1 -5,1

Finansieringsverksamheten
Nyemission - 40,0 - - 40,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 40,0 0,0 0,0 40,5

Förändring i likvida medel* -3,6 33,6 -3,4 -6,9 18,1
Ingående likvida medel 32,6 14,5 36,0 21,4 14,5
Utgående likvida medel 29,0 48,1 32,6 14,5 32,6
* Likvida medel utgörs av kortfristiga placeringar samt kassa och bank

RESULTATRÄKNING SINTERCASTKONCERNEN

            januari-mars              oktober-december

            januari-mars              oktober-december

          Nettoomsättning         Rörelseresultat
       januari-mars        januari-mars
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BALANSRÄKNINGAR SINTERCASTKONCERNEN

31 mars 31 mars 30 sept 30 sept 31 december
BELOPP I MILJONER KRONOR 2003 2002 2002 2001 2002
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10,8 11,2 11,6 9,9 10,9
Materiella anläggningstillgångar 1,9 0,6 3,5 0,6 2,1
Finansiella tillgångar 3,4 1,4 3,9 2,1 3,5
Summa anläggningstillgångar 16,1 13,2 19,0 12,6 16,5

Varulager 3,0 3,7 2,8 4,3 2,9
Kortfristiga fordringar 3,3 4,0 5,0 3,5 4,5
Kortfristiga placeringar, kassa och bank 29,0 48,1 36,0 21,4 32,6
Summa omsättningstillgångar 35,3 55,8 43,8 29,2 40,0
Summa tillgångar 51,4 69,0 62,8 41,8 56,5

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital 584,9 598,2 591,9 557,6 588,4
Fritt eget kapital -542,8 -540,0 -538,3 -525,8 -541,3
Summa eget kapital 42,1 58,2 53,6 31,8 47,1

Långfristiga skulder 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Kortfristiga skulder 8,3 9,8 8,2 9 8,4
Summa eget kapital och skulder 51,4 69,0 62,8 41,8 56,5

Justerat eget kapital per aktie, SEK 8,6 13,4 11,3 7,8 9,9
Justerat eget kapital per aktie efter full konvertering, SEK 8,6 13,4 11,3 7,8 9,9

jan-dec
Förändring eget kapital 2003 2002 2002 2001 2002

Ingående balans 47,1 23,8 53,6 31,8 23,8
Omräkningsdifferenser -0,1 -0,4 -1,3 0,3 -0,8
Nyemission - 40,0 - - 40,5
Periodens resultat -4,9 -5,2 -5,2 -8,3 -16,4
Utgående balans 42,1 58,2 47,1 23,8 47,1

NYCKELTAL SAMT DATA PER AKTIE SINTERCASTKONCERNEN

jan-dec
2003 2002 2002 2001 2002

Nyckeltal
Nettoomsättning, miljoner kronor 1,4 0,9 2,7 1,7 9,7
Periodens resultat, miljoner kronor -4,9 -5,2 -5,2 -8,3 -16,4
Soliditet, % 81,9 84,3 83,4 63,6 83,4
Justerat eget kapital, miljoner kronor 42,1 58,2 47,1 23,8 47,1
Sysselsatt kapital, miljoner kronor 42,1 58,2 47,1 23,8 47,1
Totala tillgångar, miljoner kronor 51,4 69,0 56,5 37,4 56,5
Avkastning på eget kapital, % -11,0 -12,7 -10,3 -29,9 -46,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % -10,8 -12,5 -9,7 -28,8 -44,9
Avkastning på totalt kapital, % -9,2 -9,9 -9,3 -14,0 -26,1
Skuldsättningsgrad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Anställda
Antalet anställda vid periodens slut 16 16 16 17 16
Data per aktie
Utdelning per aktie, SEK - - - - -
Betalkurs vid periodens slut, SEK (SinterCast A för 2001) 46,0 48,0 40,0 55,0 40,0
Genomsnittligt antal aktier Justerat eget kapital
Genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens slut Eget kapital plus 72% av obeskattade reserver
Genomsnittligt antal aktier efter full konvertering Sysselsatt kapital
Genomsnittligt antal aktier vid periodens slut efter full konvertering av Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder 
250.000 optioner utgivna i maj 2000, vilka kan utnyttjas i juni 2003, 590,888 optioner inklusive latent skatt
utgivna i februari 2002, vilka kan utnyttjas från mars 2002 till december 2003, 200.000 Avkastning på eget kapital
optioner utgivna i februari 2002, vilka kan utnyttjas i oktober-december 2004 Nettoresultat i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
beräknade enligt Redovisningsrådets rekommendationer Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat per aktie Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt utestående antal aktier av genomsnittligt sysselsatt kapital
Resultat per aktie efter full konvertering Avkastning på totalt kapital
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent
full konvertering av genomsnittlig balansomslutning
Justerat eget kapital Skuldsättningsgrad
Justerat eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Justerat eget kapital efter full konvertering Betalkurs vid periodens slut
Justerat eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier Senaste betalkurs för SinterCast aktie på 
efter full konvertering Stockholmsbörsens O-lista
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

            januari-mars              oktober-december

            januari-mars              oktober-december
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