
 

 

 

Elekta ändrar utsikterna för 2019/20 och adresserar utmaningar relaterade till Covid-19 
 
STOCKHOLM – Till följd av Covid-19-pandemins påverkan på vårt sista kvartal, som slutar den 
30 april, ändrar Elekta (EKTA-B.ST) utsikterna för räkenskapsåret 2019/20. Vi förväntar oss en 
nettoomsättningstillväxt på omkring 1 procent jämfört med föregående år beräknat på 
oförändrade valutakurser, och en EBITA-marginal på mellan 16 och 17 procent. På grund av 
pågående osäkerhet till följd av utvecklingen av Covid-19-pandemin drar vi också tillbaka vårt 
scenario för 20/21 till 22/23. En reviderad prognos kommer att publiceras när vi kan kvantifiera 
påverkan av Covid-19 på strålmarknaden och effekterna för vår verksamhet närmare.   
 
Covid-19-pandemin har svept som en våg över världen och påverkat alla våra marknader och 
verksamheten, med en ökande effekt under april. I Kina stoppades ordrar och installationer, 
men återhämta sig nu. Offentliga upphandlingar har återupptagits sedan slutet av mars, och 
installationer sker åter. Produktionen pågår full ut i vår fabrik i Beijing, efter att den återupptogs 
redan den 10 februari.  
 
Sedan Covid-19 utvecklades till en pandemi har Elekta hanterat krisen väl utifrån en avvägning 
mellan våra åtaganden mot kunderna och våra anställdas säkerhet. Nyttjandegraden av 
behandlingar i vår installerade bas har bibehållits på nästan normala nivåer (omkring 
97 procent), trots mycket utmanande förhållanden. Det har varit möjligt tack vare en stark lokal 
närvaro och vår förmåga att erbjuda service på distans genom vårt system IntelliMax. Andelen  
service på distans har under krisen ökat globalt med 12 procentenheter och i Europa rentav 
med cirka 20 procentenheter, vilket visar på Elektas förmåga till anpassning och 
digitaliseringsnivå. Påverkan av Covid-19 på serviceintäkterna är begränsad.  
 
Orderingång och omsättning har påverkats negativt under kvartalet med en ökad påverkan i 
april på grund av begränsat tillträde till sjukhus och försenade startdatum för installationer till 
följd av nedstängda länder. Trots detta har Elekta lyckats ta hem nya order, däribland tre nya 
Elekta Unity-order de senaste veckorna, varav en undertecknades digitalt över internet. Vi har 
inte haft några annullerade order under kvartalet. 
 
EBITA-marginalen under det fjärde kvartalet kommer att påverkas av lägre intäkter, men vi 
kommer ändå att få effekt av kostnads- och produktivitetsåtgärder, så att marginal ökar jämfört 
med de första nio månaderna. Vi kommer att fortsätta åtgärderna och stärka produktiviteten 
under nästa räkenskapsår för att dämpa effekterna av Covid-19.   
 
Kontinuiteten i vår leverantörskedja har gynnats av vår strategi med dubbla leverantörer och 
det faktum att Elekta och våra leverantörer har klassificerats som samhällsviktig verksamhet av 
behöriga myndigheter. När det gäller linjäracceleratorer är vi fullt operationella i båda våra 
anläggningar, Crawley och Beijing. Våra produktionsanläggningar för Brachy och Neuro är 
öppna och i drift. 
 
Vi satsar på våra digitala applikationer för att göra det möjligt för kunderna att arbeta mer 
effektivt på distans och minska den fysiska kontakten. Elekta erbjuder fri användning i 90 dagar 
av vår nya applikation ProKnow, som gör det möjligt för läkare att skapa, ändra och godkänna 
behandlingsplaner på distans, som ett sätt att upprätthålla cancervården under pandemin.   
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Sedan slutet av januari har vi ytterligare stärkt vår redan starka finansiella position med en 
låg nettoskuld i förhållande till EBITDA. Vi förväntar oss att tillgängliga likvida medel i slutet av 
april 2020 uppgår till omkring 6 miljarder kronor med balanserade och långfristiga löptider. I 
mars emitterade Elekta två nya obligationer om totalt 1,5 miljarder kronor, vilket ersatte förfallna 
obligationer och lån om 1,2 miljarder kronor. I april undertecknade vi också ett sjuårigt låneavtal 
med Nordiska investeringsbanken (NIB) om 90 miljoner GBP för investeringar i FoU för framtida 
innovationer och ett tvåårigt lån om 300 miljoner kronor med Svensk Exportkredit (SEK).  
 
– Elekta kommer att finnas här så länge det finns cancer, vilket blir långt efter coronaviruset. 
Den underliggande efterfrågan på strålbehandling och ökningen av cancer i världen kommer 
inte att ändras. Faktum är att tillgång till strålbehandling med hög precision och färre fraktioner 
och mindre biverkningar nu är ännu viktigare, eftersom det begränsar exponeringen för 
potentiella infektioner genom färre sjukhusbesök, säger Richard Hausmann, VD och 
koncernchef för Elekta.  
 
Idag kl. 10:00 CET håller Elekta en telefonkonferens med Richard Hausmann, VD och 
koncernchef och Gustaf Salford, CFO, för att diskutera de uppdaterade utsikterna och 
situationen kring Covid-19. För att delta i konferensen vänligen ring följande telefonnummer 
eller via webblänken nedan.  
 
Konferensid: 5083929 
Sverige: +46 8 566 18467 
Storbritannien/Internationellt: +44 (0) 2071 928338 
USA: +1 646 741 3167 
 
https://edge.media-server.com/mmc/p/4q5ohg6d  
 
Vår bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019/20 beräknas publiceras den 29 maj 2020. 
 

# # # 
 

 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations 
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com  
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Mattias Thorsson, Head of Corporate Communications and Public Affairs 
Tel: +46 70 865 8012, e-post: Mattias.Thorsson@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 28 april 2020 
klockan 07.30 CET. (REGMAR) 
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Om Elekta 
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda 
jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad 
strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och 
är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på 
Twitter, @elekta. 
 

http://www.elekta.com/
https://twitter.com/Elekta

