Elekta avböjer fortsatt deltagande i brasiliansk anbudsprocess på linjäracceleratorer
Stockholm, den 22 oktober 2013 – Elekta har avböjt fortsatt deltagande i brasilianska
hälsovårdsministeriets anbudsprocess på linjäracceleratorer. Under en omvänd auktion gick
priset, för 80 linjäracceleratorer inklusive service och support, projektledning, omfattande
mjukvarulösningar samt utrustning för brachyterapi, under 120 miljoner BRL (55 miljoner
USD) inklusive 5 procent skatt vilket var en nivå som Elekta inte kunde binda sig för.
– Vi bestämde att vi var tvungna att avböja medverkan när priset gick under hållbara nivåer.
Det här är ett program som vi anser kräver moderna digitala linjäracceleratorer och anbudet
omfattar även service, utbildning och ytterligare utrustning. Det är ett långsiktigt åtagande
och det är inte möjligt att leverera rätt kvalitet och service till våra brasilianska kunder på
denna prisnivå, säger Elektas vd och koncernchef Tomas Puusepp.
– Brasilien fortsätter att vara en tillväxtmarknad för oss, med många patienter som behöver
få tillgång till strålbehandling under åren som kommer. Oavsett vårt beslut att avböja fortsatt
medverkan i det här anbudet kommer Elekta att arbeta vidare för att utveckla och
modernisera brasiliansk cancervård, avslutar Tomas Puusepp.
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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 22 oktober 2013 klockan 12:00 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 STO: EKTAB. För mer information om
Elekta, se www.elekta.com.

