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[Stockholm, 24 juni 2020] – SinterCast AB (publ) årsstämma hölls den 23 juni 2020 i Stockholm. Inför
stämman publicerades en förkortad vd-presentation på SinterCast hemsida. Den förinspelade presentationen
gav en sammanfattning av de framsteg som uppnåddes under 2019, en översikt av de senaste
marknadsaktiviteterna och en framtidsutsikt för den potentiella marknadsutvecklingen på både kort och lång
sikt. Dr Dawson kommenterade den nuvarande osäkerheten på marknaden, men uttryckte också tilltro till
installationsutsikterna för 2020 och trenden mot CGI på lång sikt. Dr Dawson upprepade också företagets
ambition att sammankalla till en extra bolagsstämma senast den 20 november för att presentera ett
utdelningsförslag till aktieägarna.
Under årsstämman omvaldes Jan Åke Jonsson, Robert Dover, Jun Arimoto och Steve Dawson till
styrelseledamöter, Jonsson omvaldes till styrelseordförande. Steve Gill och Åsa Källenius valdes till nya
styrelseledamöter. Biografier för Gill och Källenius finns tillgängliga på SinterCast hemsida. Caroline
Sundewall och Lars Hellberg avböjde omval och avtackades för sina bidrag.
Årsstämman beslutade också om valberedningens sammansättning fram till nästa årsstämma, att bestå av
Victoria Skoglund (ordförande), Jan Åke Jonsson, Andrea Fessler, Aage Figenschou och Carina Andersson.
Efter att ha tjänstgjort för SinterCast i 18 år som styrelseledamot, styrelseordförande och nu senast som
ordförande i valberedningen, avböjde Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist omval och avtackades för sitt långvariga
engagemang, stöd och service.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva och avyttra SinterCast-aktier så att bolagets aktieinnehav vid
en viss tidpunkt inte överstiger tio procent av de totala aktierna i bolaget och att överföra antalet SinterCastaktier som bolaget innehar vid en viss tidpunkt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta
bemyndigande gör det möjligt för företaget att förvärva sina egna aktier för att anpassa företagets
kapitalstruktur när som helst och att kunna överföra aktier i samband med ett eventuellt förvärv av ett företag
eller en verksamhet.
Samtliga förslag som presenterades på årsstämman godkändes av aktieägarna. Särskilt, punkt 8 b, disposition
beträffande bolagets resultat, antogs och det beslöts om ingen utdelning nu och att de disponibla vinstmedlen
i moderbolaget om 103 444 232 kronor ska balanseras i ny räkning. Styrelsen har för avsikt att sammankalla
till en extra bolagsstämma i höst för att besluta om utdelning för räkenskapsåret 2019. Punkt 10, arvoden åt
styrelseledamöterna och revisorn, antogs och det beslöts att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrat
ska utgå 390 000 kronor till styrelseordföranden och 180 000 kronor till var och en av de övriga ordinarie
styrelseledamöterna med undantag för verkställande direktören. Valberedningen föreslår att arvode till
revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning. Slutligen, punkt 10, riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare antogs i sin helhet.
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SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn
(CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet
mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi
och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för
produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och
cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom
lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts
i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av
lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även
spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning,
produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 14 länder och är noterat vid
Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com
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