
 
 
 
Elekta inkluderas i Dow Jones Sustainability Index 
 
Stockholm, 18 september – Elekta har inkluderats som ett av Europas mest hållbara företag i 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex. 
 
Elekta har inkluderats i kategorin Health Care Equipment & Services i Dow Jones 
Sustainability Europe Index. De företag som tas med i indexet bedöms utifrån ett antal 
ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier. 
 
– Vi är mycket stolta över att vårt hållbarhetsarbete. Att vi nu ingår i indexet sporrar oss att 
fortsätta arbeta för att bli ännu bättre, säger Brittmarie Djurle, Global Vice President, 
Corporate Social Responsibility & Risk Management på Elekta. 
 
DJSI bygger på en grundlig analys av väsentliga ekonomiska, miljömässiga och sociala 
kriterier. Exempelvis innovativ förmåga, styrning av försörjningskedjan, företagets 
klimatstrategi och dess intressenters engagemang. Bedömningen lägger särskild vikt på 
branschspecifika risker och möjligheter. 
 
Dow Jones Sustainability Indices startade 1999 som det första globala index som följer den 
ekonomiska utvecklingen hos hållbarhetsinriktade företag världen över. 
 

# # # 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB 
Tel: +46 702 100 451, e-mail: johan.andersson@elekta.com 
Tidszon: CET: Central European Time 
 
Michelle Joiner, Director, Global Public Relations and Brand Management, Elekta 
Tel: +1 770-670-2447, e-mail: michelle.joiner@elekta.com 
Tidszon: ET: Eastern Time 
 
 
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 18 september 2013 kl. 13:00 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 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 3 500 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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