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Omräkning av konverteringskurs i Elektas konvertibel med anledning av beslut 
om uppdelning av Elektas aktier 
 

 
Årsstämman i Elekta den 4 september 2012 beslutade om uppdelning av bolagets aktier (s.k. 
split), varigenom varje befintlig aktie, med ett kvotvärde om 2,00 kronor, uppdelas i fyra nya 
aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor, utan ändring av bolagets aktiekapital. Det totala antalet 
aktier före uppdelningen uppgår till 95 701 670 fördelat på 3 562 500 A-aktier och 92 139 170 B-
aktier och kommer efter uppdelningen att uppgå till 382 806 680 fördelat på 14 250 000 A-aktier 
och 368 556 680 B-aktier. Avstämningsdagen för uppdelningen fastställdes till den 14 
september 2012 förutsatt att Bolagsverket dessförinnan registrerat uppdelningen.  
 
Med anledning av uppdelning av bolagets aktier har konverteringskursen för Elektas konvertibel 
räknats om. Den nya konverteringskursen uppgår till 97,50 kronor (390 kronor före omräkning). 
Den omräknade konverteringskursen ska efter avstämningsdagen den 14 september 2012 
tillämpas på konverteringar som verkställs efter beslutet om uppdelning. 
 
 
 

****** 
 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 

 
 
Johan Andersson Melbi, Investor Relations Manager, Elekta AB 
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.anderssonmelbi@elekta.com 
 

 
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  
7 september 2012 klockan 11.00.  
 
 
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 verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att 
vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva 
lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.  
 
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.   


