
 
 
Elekta stärker position i Turkiet genom förvärv av Mesi Medikal 
 
STOCKHOLM den 24 juli 2014 – Elekta förvärvar Mesi Medikal, en ledande turkisk 
distributör av strålbehandlingssystem. Ett kontor med Mesi Medikals medarbetare etableras 
vilket avsevärt stärker Elektas marknadspositionen på den snabbt växande turkiska 
marknaden. 
 
Antalet cancerfall i Turkiet ökar samtidigt som det råder brist på utrustning och mjukvara för 
strålbehandling. Omkring 100 000 turkiska patienter beräknas årligen behöva 
strålbehandling, ett antal som år 2023* förväntas ha växt till cirka 170 000.  
 
– Med nuvarande två linjäracceleratorer per en miljon invånare ser vi stora tillväxtmöjligheter 
i Turkiet. Vi förutser ett behov av närmare 380 linjäracceleratorer år 2023 jämfört med 
dagens 210 system. Det är en tillväxtpotential som vi bäst tar tillvara genom att utveckla 
samarbetet vi haft med Mesi Medikal sedan 1997, säger Elektas vd och koncernchef Niklas 
Savander. 
 
Utöver linjäracceleratorer har Mesi Medikal även varit Elektas distributör av mjukvara och 
brachyterapilösningar.  
 
Förvärvet av Mesi Medikal förväntas bidra positivt till Elektas resultat per aktie och beräknas 
att årligen bidra med 0,3 procent till Elektas nettoomsättning. I avtalet ingår en 
tilläggsköpeskilling som löper över tre år. 
 
Förvärvet slutförs idag, 24 juli 2014. Mesi Medikal byter namn till Elekta och kommer att vara 
ett helägt bolag. 
 
 
*Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 12, 2011 
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För mer information, kontakta: 
Gert van Santen, koncernens VP, Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com  
Tidszon: CET (Central European Time) 
 
Johan Andersson, IR-chef, Elekta AB 
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com 
Tidszon: CET (Central European 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 24 juli 2014 klockan 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 
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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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