Pressmeddelande: 26 oktober 2021

Elekta inleder med investment grade rating från S&P Global Ratings
STOCKHOLM – Elekta (EKTA-B.ST) meddelade idag att bolaget har fått ett högt kreditbetyg,
investment grade (IG), från kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings (S&P). S&P har
tilldelat Elekta och koncernens seniora icke-säkerställda värdepapper kreditvärdigheten BBBmed stabil utsikt. S&P noterar att Elektas kreditbetyg återspeglar den globala ledande
ställningen, förmågan att lansera nya innovativa behandlingslösningar och de huvudsakliga
styrkorna i kreditvärdigheten är låg skuldsättning och stabil kassaflödesgenerering.
"Vi är mycket nöjda över att ha säkerställt ett kreditbetyg från S&P som återspeglar vår starka
finansiella ställning," säger Johan Adebäck, Elektas ekonomi- och finansdirektör. "Det här
kreditbetyget ger oss än bättre möjligheter att söka ytterligare finansiering på kapitalmarknaden
till attraktiva villkor och det kommer att stödja vår strategi, ACCESS 2025 som driver en hållbar
lönsam tillväxt och att stänga den globala klyftan vad gäller tillgång till strålterapi, höja
standarden inom cancervården och öka patienternas deltagande i sin egen vård."
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Om Elekta
Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för
varje patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och
kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att
möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder,
och det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 700 anställda i vårt globala team är arbetet
mer än ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet,
och att förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp.
Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 120 länder och är noterat på Nasdaq
Stockholm. För mer information besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.
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