
 

Inbjudan till Elektas kapitalmarknadsdag i Stockholm den 9 juni 2016 
 
STOCKHOLM, 4 maj 2016 – Elekta (EKTA-B.ST) bjuder in analytiker, investerare och 
media till en kapitalmarknadsdag den 9 juni på Norra Latin, Drottninggatan 71b (ingång 
från Barnhusgatan) i Stockholm. Presentationer kommer starta klockan 13.30 och 
beräknas sluta omkring klockan 16.30. 

Tomas Puusepp, Elektas vd och koncernchef, och andra personer i Elektas ledning 
kommer att tala. Richard Hausmann, som efterträder Tomas Puusepp som vd och 
koncernchef från och med den 10 juni 2016, kommer även att närvara vid 
kapitalmarknadsdagen.  

För att delta vid kapitalmarknadsdagen, vänligen registrera er via följande länk; 
https://www.elekta.com/investors/cmd-registration/index.php senast den 25 maj 2016. 

Det går även att följa kapitalmarknadsdagen via telefon och webben. Vänligen notera 
dock att det endast kommer vara möjligt att ställa frågor för deltagare som är på plats.  

För webbsändningen, använd följande länk: http://elekta-live.creo.tv/cmd-2016/ 

För att delta per telefon, vänligen ring in cirka 5–10 minuter före start. 

 Sverige: +46 8 566 426 90  
 Storbritannien: +44 20 3008 9801 
 USA: +1 855 753 2235 

Vi ser fram emot ert deltagande den 9 juni, 2016. 

Med vänliga hälsningar, 

Johan Andersson 
Director Investor Relations 

Tobias Bülow 
Director Financial Communication 

Frida Johansson 
Investor Relations 

# # # 
 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Frida Johansson, Investor Relations, Elekta AB (publ) 
Tel: +46 70 866 76 74, e-mail: Frida.Johansson@elekta.com 
Tidszon: Centraleuropeisk tid 
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Om Elekta 
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska 
lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar 
sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och 
brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. 
 
Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka 
patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda 
intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare 
och patienter. 
 
Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen 
över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och 
företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se 
www.elekta.com. 

http://www.elekta.com/

