
 
 
Elekta betalar humediQ 8,9 MEUR efter rättstvist  
 
LONDON, Storbritannien, 24 maj 2016 – Den 23 maj 2016, utfärdade en skiljedomstol i 
London en dom mellan två företag i Elektas (EKTA-B.ST) koncern och humediQ GmbH. 
 
Domen avslutar ett skiljeförfarande med humediQ som uppkom vid avslut av ett 
leveransavtal avseende exklusivt tillhandahållande av Identify™, under varumärket Elekta, 
vilket Elekta ingick under 2011. Identify är en produkt för identifiering av patienter och 
konfigurationsverifiering. Elekta upphörde med marknadsföring och försäljning av Identify vid 
slutet av 2014.  
 
Domstolen fastslog att Elekta-bolagen inte avslutade avtalet från 2011 på ett giltigt sätt, samt 
att de, som ett resultat av detta, måste betala humediQ cirka 8,9 MEUR för Identify-systemen 
som förväntades beställas i enlighet med åtaganden om minimivolymer i avtalet. Beloppet är 
mindre än hälften av de 19 MEUR som humediQ hade krävt. Skiljedomstolen ansåg att 
framgången för respektive part var jämförbar och fastställde att parterna skulle bära sina 
egna legala kostnader. Elektas koncernföretag har ingen ytterligare skyldighet att köpa 
Identify-system från humediQ.  
 
Elekta kommer även att skriva av ytterligare cirka 5 MEUR kopplade till betalningar enligt 
avtalet. Det negativa utfallet om cirka 14 MEUR kommer att redovisas som en post av 
engångskaraktär under det fjärde kvartalet av räkenskapsåret 2015/16. 
 

# # # 
 

 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Tobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta AB 
Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med 
finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades 
för offentliggörande den 24 maj 2016 kl. 18:00 CET. 
 
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. 
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