
 
 
Elekta ingår i FTSE4Good Index Series  
 
Stockholm den 8 oktober - Elekta har inkluderats i FTSE4Good Index Series. Detta är en 
uppsättning index som FTSE har definierat för att mäta hur företag som uppvisar tydligt 
ansvar inom miljö, samhälle och bolagsstyrning (så kallad ESG) utvecklas. 
 
Indexet lanserades 2001 och är avsett för användning i skapandet av indexfonder, derivat 
och som ett jämförelsemått. Detta är första året som Elekta har inkluderats. 
 
– Vi är stolta över att få ett erkännande för våra ESG ansträngningar. Att vara med i 
FTSE4Good Index Series är en bekräftelse av de framsteg vi gör bl.a. med införandet av 
uppförandekod och anti-korruptions riktlinjer, upprätthållandet av arbetsnormer samt 
förbättrad miljömässig hållbarhet, säger Brittmarie Djurle, Global Vice President, CSR & Risk 
Management på Elekta. 
 
Indexstyrningen övervakas av den oberoende rådgivande FTSE4Good kommittén, som 
består ledande globala aktörer för ansvarsfulla investeringar och experter vad gäller principer 
och kriterier för fastställandet av företags samhällsutvecklingsansvar. 
 

# # # 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB 
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
 
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 8 oktober 2014 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 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 3 800 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. 
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