
 
 
Elekta förvärvar Radon Ltda. och stärker sin position i Brasilien 
 
 
Pressmeddelande  
Stockholm, 19 juni 2012 
 
Elekta har idag förvärvat Radon Ltda., Brasiliens ledande företag inom service av 
linjäracceleratorer. Merparten av företagets serviceavtal gäller kliniker som använder 
utrustning från Siemens. Elekta stärker sin marknadsposition betydligt genom förvärvet och 
blir ledande inom installation, service och eftermarknadstjänster. Genom förvärvet har 
Elektas kundbas ökat med 25 procent i Brasilien. 
 
Brasilien är världens femte största land mätt i folkmängd. Enligt Världshälsoorganisationen 
(WHO) väntas förekomsten av cancer öka väsentligt på grund av en åldrande befolkning. 
Den brasilianska marknaden för strålterapiutrustning växer kraftigt genom både privata och 
offentliga utbyggnadsprojekt. 
 
– Det här är mycket goda nyheter för strålterapikunder, både de som använder Elektas 
lösningar men även kunder med lösningar från andra leverantörer, eftersom de är 
garanterade att få god service. Radon Ltda. är även en plattform från vilken strålterapikunder 
på andra marknader i Latinamerika kan erbjudas service, säger Antonio Ponce, Vice 
President, Elekta Latin America. 
 
Radon Ltda. behåller sin framgångsrika affärsmodell och strategi.  
 
– Vi kommer att ha fortsatt fokus på våra kunder och behåller namnet Radon Ltda., säger 
Denis Colella, grundare och delägare i Radon Ltda. 
 
– Tack vare transaktionen kan Radon öka sin kapacitet ordentligt. Tillsammans kan vi få 
både serviceverksamheten och Elektas marknadsandel för linjäracceleratorer i Latinamerika 
att växa, säger Luciano Barros, även han grundare och delägare i Radon Ltda. 
 
Radon Ltda. väntas bidra till Elektas omsättning med cirka 6 miljoner USD under 
räkenskapsåret 2012/13. Transaktionen väntas bidra positivt till Elektas resultat per aktie 
under räkenskapsåret 2012/13. I avtalet ingår en bestämmelse om tilläggsköpeskilling.  
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För ytterligare information var vänlig kontakta: 
 
Håkan Bergström, Finansdirektör, Elekta AB (publ) 
08 587 25 547, hakan.bergstrom@elekta.com  

Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB (publ) 
08 587 254 37, stina.thorman@elekta.com 

Johan Andersson Melbi, Investor Relations Manager, Elekta AB (publ) 
08 587 25 415, johan.anderssonmelbi@elekta.com 
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Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med 
finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades 
för offentliggörande den 19 juni 2012 kl. 07.30 CET. 

 

Om Elekta 
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska 
lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade 
behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt 
mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. 
 
Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. 
Elekta har cirka 3 300 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget 
är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se 
www.elekta.com. 
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