
 
 
Proton Partners International förvärvar Elekta MR-linac 
 
STOCKHOLM, 21 april 2018 – Elekta (EKTA-B.ST) meddelade i dag att Proton Partners 
International Ltd avtalat att förvärva Elekta MR-linac-system till sitt nätverk av cancercenter i 
Storbritannien, som de bygger för att kunna erbjuda cancerpatienter den mest avancerade 
vård som finns. 
 
– Både Proton Partners och Elekta förstår behovet och värdet av att investera i 
framtidsteknik inom strålterapi med hög precision som Elekta MR-linac, vilket gör det här till 
en spännande samarbetsmöjlighet. Bolagen delar samma vision om att erbjuda patienterna 
den bästa behandlingen som finns och läkarna det mest optimala arbetsflödet, säger Richard 
Hausmann, vd och koncernchef för Elekta. 
 
– Efterfrågan på mer specialiserad cancervård ökar och Proton Partners International 
planerar att möta den med Elektas MR-linac-systems över hela Storbritannien, säger Mike 
Moran, vd för Proton Partners International. 
 
Elekta MR-linac är det enda strålbehandlingssystem som integrerar en avancerad 
linjäraccelerator med toppmodern, högfälts (1,5 Tesla) magnetresonansavbildning utan att 
kompromissa med prestandan för något av systemen. Elekta MR-linac har en unik potential 
att driva ett paradigmskifte inom cancervården. 
 
Mer information om Elekta MR-linac finns på www.elekta.com/mrrt. 
 
Ordern på MR-linac systemen är värd 25 miljoner pund och avtalet väntar på godkännande 
av respektive företags styrelse. 
 
Elekta MR-linac är ett pågående arbete och finns inte tillgänglig för försäljning eller 
distribution. 
 

# # # 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Oskar Bosson, Global EVP Corporate Communications and Investor Relations 
Tel: +46 70 410 7180, e-post: Oskar.Bosson@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 21 april 2018 
klockan 08.00 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, 
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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/

