
 
 
Elekta och Stockholms läns landsting enas om en konstruktiv väg framåt 
 
STOCKHOLM, 12 december 2017 – Elekta (EKTA-B.ST) och Stockholms läns landsting 
undertecknade idag en avsiktsförklaring gällande den långsiktiga överenskommelsen från 
29 december 2016. 
 
Elekta kommer att fortsätta att fullt ut utrusta den nya strålterapiavdelningen på 
Södersjukhuset i Stockholm (SöS) samt att tillhandahålla brachyterapilösningar till Nya 
Karolinska Solna (NKS). Stockholms läns landsting kommer att ha möjlighet att hitta en 
separat lösning för den återstående utrustningen på NKS. 
 
– Avsiktsförklaringen ger båda parter ett konstruktivt sätt att gå vidare och samarbeta för 
Stockholms läns landsting att utöka cancervårdstjänster. Som ett Stockholmsbaserat företag 
ser vi fram emot att fortsätta att tillhandahålla cancervård i världsklass till patienterna i 
Stockholm, säger Richard Hausmann, Elektas vd och koncernchef. 
 
Avsiktsförklaringen förväntas bli ett bindande kontrakt senast 31 januari 2018. 

 
Värdet på den återstående delen av kontraktet förväntas uppgå till cirka 160 miljoner SEK. 
Den ursprungliga ordern var värd cirka 350 miljoner SEK över en trettonårsperiod.  
 

# # # 
 

 
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 Communications, 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 12 december 
2017 klockan 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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