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SinterCast årsstämma 2009
SinterCast AB (publ) årsstämma hölls den 7 maj 2009 i Stockholm. Under årsstämman presenterade VD Steve Dawson
en översikt av de senaste marknadsaktiviteterna och presenterade framtidsutsikterna för SinterCasts potentiella
marknadsmöjligheter. Även om den globala ekonomiska krisen innebär uppenbara utmaningar för företag inom gjuterioch fordonsindustrin identifierade Dr Dawson, i sin presentation, möjligheter för nya installationer och för start av nya
serieproduktionsprogram under 2009 och därefter. Baserat på nuvarande serieproduktionsnivå om cirka 400 000
motorekvivalenter årligen, uppgav Dr Dawson att det krävs nya installationer för att öka intäkterna under 2009, och att
tidpunkten för nya installationsåtaganden sannolikt blir den kritiska faktorn som avgör det eventuella behovet av
nykapitaltillskott. Utöver marknadsaktiviteterna har intern FoU-utvecklingen lett till flera förbättringar av SinterCast
maskinvara och programvara, och till flera förbättringar av kärnteknologin; termisk analys. Bolaget avser att lansera
dessa utvecklingar som en serie av nya tekniska produkter under 2009. Avslutningsvis, bekräftade Dr Dawson att, trots
de generella ekonomiska utmaningarna, är SinterCasts anställda motiverade av den växande aktivitetsnivån på fältet och
av den positiva feedbacken från kunderna, och de är fortsatt beslutna om att förverkliga det gemensamma målet på
miljontals SinterCast-CGI fordon på vägarna.
Årsstämman tog beslut på flera förslag framlagda av styrelsen. Särskilt, bemyndigande årsstämman styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom en eller flera nyemissioner
med företrädesrätt för aktieägarna. Bland villkoren för nyemissionen ska varje aktieägare äga företrädsrätt att teckna
nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt skall
erbjudas samtliga aktieägare till teckning. För det fall inte samtliga aktier tecknats skall tilldelning kunna ske till
garanter och övriga tecknare utan företrädesrätt. Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp och
avyttring av högst så många SinterCast aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga
aktier i bolaget samt besluta om att avyttra bolagets egna aktier, vid var tid, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet köpa egna aktier för att justera bolagets
kapitalstruktur, vid var tid, och möjlighet att använda återköpta aktier i samband med förvärv av företag eller
verksamhet. Beslut om justering av befintligt personaloptionsprogram blev inte antaget av årsstämman.
Under årsstämman omvaldes Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Aage Figenschou, Andrea Fessler, Robert Dover och Steve
Dawson som styrelsens ledamöter, med omval av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist som styrelseordförande. Årsstämman
beslöt även att valberedningens sammansättning intill nästa årsstämma ska utgöras av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Lars
Ahlström, med huvudsaklig uppgift att representera större aktieägare, och Torbjörn Nordberg med huvudsaklig uppgift
att representera mindre aktieägare.
Stockholm den 8 maj 2009,
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SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningsteknologi för tillförlitlig produktion i höga volymer av
kompaktgrafitjärn (CGI). SinterCast tillverkar många olika CGI-komponenter i storleksordningen från 2 kg till 17 ton och
alla med samma processtyrningsteknologi Slutanvändare av SinterCast-CGI komponenter innefattar Aston Martin, 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 OMX Nordiska börs i
Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT).
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