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SinterCast extra bolagsstämma 

 
• Nyemission av aktier och teckningsoptioner har godkänts av stämman 
• Personaloptionsprogram har godkänts av stämman 

 
[Stockholm den 20 augusti 2009] – Extra bolagsstämma i SinterCast AB (publ) avhölls den 20 augusti 2009 i 
Stockholm. Under stämman godkände aktieägarna styrelsens förslag om nyemission av aktier och teckningsoptioner av 
serie 2009/2010 med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen omfattar högst 925 483 aktier och högst 925 
483 teckningsoptioner. 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 förda aktieboken. Aktieägare 
skall för en (1) befintlig aktie erhålla en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar innehavaren 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. Varje Unit emitteras till en kurs om 25 kronor, varav teckningskursen för varje aktie är 25 kronor. 
Därmed uppgår det initiala emissionsbeloppet till 23 137 075 kronor. Teckning och betalning av en Unit av aktieägare 
med teckningsrätt skall ske under tiden från och med den 31 augusti till och med den 14 september 2009. Teckning av 
aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske under perioden 1-30 september 2010. Två (2) teckningsoptioner skall 
medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 25 kronor. Styrelsens kompletta 
förslag kring företrädesemissionen återfinns på bolagets hemsida. 
 
Den extra bolagsstämman godkände vidare styrelsens förslag om införande av ett personaloptionsprogram innefattande 
personaloptioner till anställda i SinterCast-koncernen samt teckningsoptioner till SinterCast Personnel AB. 
Personaloptionerna skall tilldelas samtliga anställda i SinterCast-koncernen vid utställandet. Optionerna berättigar 
vardera till att förvärva en (1) aktie i Bolaget. Det totala antalet personaloptioner som kan komma att utges är högst 285 
000 med tillägg för 15 000 teckningsoptioner som har reserverats för företaget för att täcka eventuella sociala avgifter i 
anslutning till programmet. Nyteckning av aktier mot optionerna kan ske årligen över en 4-årsperiod med en 
teckningskurs motsvaras av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för aktie i SinterCast noterad på Nordiska 
Börsen för varje handelsdag under perioden 6 – 19 augusti 2009, vilken fastställts till 36,6 kronor. En årlig uppräkning 
på 10 % motsvarar en total uppräkning om 46,5 % över programmets 4-åriga löptid. Personaloptionsprogrammet ska ha 
ett tak så att en eventuell vinst vid teckning inte ska kunna överstiga 50 kronor per option. Styrelsens kompletta förslag 
kring personaloptionsprogrammet återfinns på bolagets hemsida. 
 
På uppdrag av styrelsen 
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SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av 
kompaktgrafitjärn (CGI). SinterCast tillverkar många olika CGI-komponenter i storleksordningen från 2 kg till 17 ton 
och alla använder samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av komponenter i SinterCast-CGI är Aston 
Martin, Audi, Caterpillar, Chrysler, Ford, General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, 
Navistar Truck and Engine, Jaguar, Kia, Land Rover, MAN, PSA Peugeot-Citroën, 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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