
 

Välkommen till Elektas investerarmöte på ASTRO 
 
STOCKHOLM, 22 augusti – Elekta (EKTA-B.ST) önskar dig välkommen till 
investerarmöte den 25 september i samband med den 59:e upplagan av ASTRO 
(American Society for Radiation Oncology) i San Diego, USA. 

Mötet äger rum måndagen den 25 september klockan 09:00 – 11:30, lokal tid, på Hilton 
San Diego Bayfront. 

Richard Hausmann, Elektas vd och koncernchef, och andra personer i Elektas ledning 
kommer att tala.  

För att delta, vänligen registrera er via http://www.cvent.com/d/z5qy8l. 

Det går även att följa investerarmötet via webben. Vänligen notera att det endast 
kommer vara möjligt att ställa frågor för deltagare som är på plats i San Diego. Mer 
information kommer att publiceras på Elektas hemsida (www.elekta.com/investors) 
innan mötet.  

Elekta kommer även att vara värd för andra event under ASTRO, exempelvis ett Users 
meeting vilket hålls lördag 23 september samt ett event med fokus på MR inom 
strålbehandling som hålls måndag 25 september. För registrering och mer information 
om dessa event, vänligen använd följande länk; http://comms.elekta.com/astro  

Vi ser fram emot ert deltagande den 25 september. 

Med vänliga hälsningar, 

Johan Andersson 
Director Investor Relations 

Tobias Bülow 
Director Financial Communications 

# # # 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Johan Andersson, Director Investor Relations, Elekta AB  
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com 
 
Tobias Bülow, Director Financial Communications, Elekta AB 
Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com  
 
 
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 
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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. 

https://www.elekta.com/

