Styrelsens förslag om nyemission av aktier och teckningsoptioner av serie 2009/2010
med företrädesrätt för befintliga aktieägare för bolagsstämmans beslut

Styrelsen i SinterCast Aktiebolag (publ) (”Bolaget”), org. nr. 556233-6494, föreslår att
bolagsstämman beslutar om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 388 224 kronor genom
nyemission av högst 925 483 aktier och högst 925 483 teckningsoptioner av serie 2009/2010
enligt följande villkor. Vid full teckning av de 925 483 aktierna kommer aktiekapitalet att öka
med 925 483 kr. Det belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av
utnyttjande av teckningsoptionerna är 462 741 kronor. Förslaget är villkorat av
bolagsstämmans beslut.
1.

Rätt att teckna nya aktier och teckningsoptioner skall med företrädesrätt tillkomma de
som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare skall för en (1) befintlig aktie
erhålla en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1)
s.k. Unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Aktie och
teckningsoption kan endast tecknas tillsammans i Units.

2.

För det fall Units inte tecknats med stöd av teckningsrätt på grund av företrädesrätt
skall Units som inte tecknas med stöd av sådan teckningsrätt i första hand tilldelas
aktieägare som tecknat Units utan stöd av teckningsrätt, där Units skall fördelas pro
rata i förhållande till hur många Units respektive aktieägare tecknat med stöd av
teckningsrätt. Därutöver skall allmänheten tilldelas Units tecknade utan stöd av
teckningsrätt i förhållande till tecknat belopp.

3.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 27 augusti 2009.

4.

Varje Unit emitteras till en kurs om 25 kronor, varav teckningskursen för varje aktie är
25 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

5.

Teckning och betalning av Unit med teckningsrätt skall ske genom teckning på
särskild teckningslista under tiden från och med den 31 augusti till och med den 14
september 2009. Teckning av Unit utan stöd av teckningsrätt skall ske på
teckningslista under ovan angiven teckningstid. Betalning av Unit utan stöd av
teckningsrätt skall göras senast tredje bankdagen efter det att tecknaren erhållit besked
om teckning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

6.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren
för teckningsoptionerna av serie 2009/2010 från och med den 1 september 2010 till
och med den 30 september 2010.

7.

Två (2) teckningsoptioner skall medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till
en teckningskurs motsvarande 25 kronor. För teckningsoptionerna av serie 2009/2010
skall i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

8.

Aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

.
9.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Bilagor:
1. Kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och
resultaträkningarna, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om
Bolagets vinst eller förlust
2. Kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser
3. Redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för
Bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades och
4. Yttrande över den redogörelse som avses under punkt 3, undertecknat av Bolagets
revisor.
___________________________

