
 
Peter Gaccione tar plats i Elektas koncernledning som chef för Nordamerika 
 
STOCKHOLM, 1 juni 2017 – Elekta (EKTA-B.ST) har utsett Peter (Pete) Gaccione till Executive 
Vice President för region Nordamerika och medlem av koncernledningen med omedelbar 
verkan. Pete efterträder Bill Yaeger som beslutat att lämna Elekta för en annan yrkesbana. 
 
Pete Gaccione är för närvarande Senior Vice President för Latinamerika på Elekta. Under sina 
20 år i bolaget har han innehaft chefsbefattningar inom global marknadsföring, service och 
försäljning. Innan Gaccione började på Elekta arbetade han 15 år på olika befattningar inom 
Siemens Medical Systems onkologiverksamhet, däribland som chef för försäljning och 
marknadsföring.  
 
Pete kommer att leda region Nordamerika och tillfälligt även region Latinamerika, tills en 
efterträdare har utsetts. I sin nya befattning kommer han att rapportera direkt till Richard 
Hausmann, Elektas vd och koncernchef. 
 
– Vi är glada att meddela att Pete har utsetts till denna viktiga befattning. Han är smart, känner 
till marknaden och kunderna mycket väl, har omfattande erfarenhet inom strålbehandling och är 
en god ledare. Det är precis den kombination vi behöver. Det är uppenbart att det finns mycket 
att göra i Nordamerika och med tanke på vad Pete har åstadkommit inom företaget är jag säker 
på att han kommer att leverera, säger Richard Hausmann. 
 
– Vi uppskattar Bills hårda arbete och långa tjänstgöringstid och önskar honom lycka till i 
framtiden, tillägger Richard Hausmann. 
 

# # # 
 
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 
 
Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 
13.00 CET. (REGMAR) 
 
Om Elekta 
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används 
för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. 
Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 
sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och 
onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att 
driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 
medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. 
www.elekta.com. 
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