Elekta uppmärksammas av CDP för miljöengagemang
STOCKHOLM 15 oktober 2014 – Projektet Carbon Disclosure (CDP) har uppmärksammat
Elektas arbete med att minska koldioxidutsläppen för att på så sätt motverka
klimatförändringarna och de risker för verksamheten som detta medför. Elekta har därför
tilldelats en plats på A-listan för mätning av miljöprestanda i CDP Leadership Index 2014.
I detta index återfinns 187 börsnoterade bolag som enligt CDP har en överlägsen strategi för
att motverka klimatförändringen. Listan har tagits fram av CDP, en icke-statlig organisation
som arbetar för en hållbar ekonomisk utveckling, på uppdrag av 767 internationella
investerare som tillsammans representerar mer än en tredjedel av världens investerade
kapital.
– Vi är mycket glada över att ses som en ledareför en hållbar ekonomisk utveckling. Det här
är ett av många sätt där Elekta visar att vi bryr oss om människor och natur, säger Niklas
Savander, Elektas VD och koncernchef.
– De globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och vi står inför omfattande
finansiella risker om vi inte kan dämpa dem. Det har aldrig varit mer brådskande eller mer
angeläget att vidta åtgärder för att motverka klimatförändringarna. Därför gratulerar vi de
bolag som har tagit en plats på A-listan för CDP Leadership Index mätning av
miljöprestanda. Dessa bolag har svarat på marknadens krav att ta ansvar för miljön och gör
samtidigt framsteg mot en hållbar ekonomisk utveckling, säger Paul Simpson, CDPs VD.
Elekta har även nyligen lagts till på FTSE4Good Index. Det är ett index som fastställs av
Financial Times aktieindex i London (FTSE), och som mäter resultatet för bolag med stark
praxis på ESG-området: miljö, socialt ansvar och styrning.
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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
offentliggjordes den 15 oktober 2014 kl. 11:00 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 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget
är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.
About CDP
CDP is an international, not-for-profit organization providing the only global system for
companies and cities to measure, disclose, manage and share vital environmental
information. CDP works with market forces, including 767 institutional investors with assets
of US$92 trillion, to motivate companies to disclose their impacts on the environment and
natural resources and take action to reduce them. CDP now holds the largest collection
globally of primary climate-change, water and forest risk commodities information and puts
these insights at the heart of strategic business, investment and policy decisions. Please visit
www.cdp.net or follow us @CDP to find out more.

