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N.B. The English text is an unofficial translation. 

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § 3 p aktiebolagslagen för väsentliga händelser 

The board of directors’ report referred to in Chapter 18, section 6, subsection 3 of the 

Companies Act on material events 

Såsom redogörelse enligt 18 kap 6 § 3 p aktiebolagslagen får styrelsen för SinterCast Aktiebolag, 

organisationsnummer 556233-6494, anföra följande. 

The Board of Directors of SinterCast Aktiebolag, registration number 556233-6494, submits the 

following report as referred to in Chapter 18, section 6, subsection 3 of the Companies Act. 

Efter lämnandet av årsredovisningen, innehållande de senast fastställda balans- och 

resultaträkningarna, har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat med 

undantag för den allmänna påverkan av COVID-19 viruset. COVID-19 viruset har snabbt kommit 

att dominera riskutsikterna på kort sikt för den globala fordonsindustrin och gjuteriindustrin. Det 

är ännu inte möjligt att förutse återhämtningstakten eller påverkan på marknadsutvecklingen för 

bolaget. Medan serieproduktionen tillfälligt kan påverkas av COVID-19 viruset förblir bolaget dock 

fortsatt övertygat om den långsiktiga tillväxten inom CGI. Marknaden har börjat återhämta och 

stabilisera sig sedan lämnandet av årsredovisningen, men betydande osäkerhet kvarstår.  

No events of material significance for the financial position of the company have occurred 

subsequent to the presentation of the latest annual report, including the adopted income 

statement and balance sheet, with the exception of the general effect of the COVID-19 virus. The 

COVID-19 virus has quickly evolved to dominate the near-term risk outlook for the global 

automotive and foundry industries. It is not yet possible to predict the recovery ramp or the 

influence on the company’s market development. However, while the series production may be 

temporarily influenced by the COVID-19 virus, the company remains confident in the long-term 

growth of CGI. The market has begun to recover and stabilise since the presentation of the latest 

annual report, but considerable uncertainty remains. 

Inga värdeöverföringar eller förändringar i bolagets bundna kapital har skett sedan balansdagen, 

med undantag för 0,34 MSEK som överförts från bundet eget kapital till fritt eget kapital i enlighet 

med regelverket för fond för utvecklingsutgifter.  

No value transfers or changes to the restricted shareholders’ equity of the company have occurred 

since the balance sheet date, with the exception of SEK 0.34 million that has been transferred 

from restricted equity to unrestricted equity in accordance with the regulations for the fund for 

development expenses.  
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