
 
 
Elekta utökar i Polen genom förvärv  
 
STOCKHOLM, 17 mars 2015 – Elekta (EKTA-B.ST) slutför i dag förvärvet av den polska 
distributören RTA, en affär som offentliggjordes den 25 augusti 2014. I och med affären 
kommer Elekta att kunna dra fördel av RTAs befintliga kundrelationer för att stärka Elektas 
position gentemot både den privata och den offentliga hälsovårdssektorn i Polen. 
 
– Marknaden för strålbehandlingar ökar stadigt inom både privat och offentlig vård i och med 
att vårdgivarna strävar efter att möta behovet av och efterfrågan på bättre behandlingar. Att 
RTA införlivas i Elektakoncernen är en naturlig utveckling för vår del, eftersom det hjälper 
oss att möta detta behov. De polska cancersjukhusen kommer att ha fördel av affären och 
därmed ger det även fördelar för patienterna. Elektas starkare position i Polen gör det möjligt 
för oss att öka vår närvaro både på de statliga sjukhusen och på utbildningssjukhusen, säger 
Ian Alexander, EVP för Elektas Region Europa, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern. 
 
Som tidigare meddelats förväntas förvärvet av RTA att öka Elektas nettoomsättning med 
cirka 0,3 procent på årsbasis, och bidra positivt till Elektas resultat per aktie.  
 
I och med att affären slutförs byter RTA namn till Elekta och blir ett helägt dotterföretag. 
 

# # # 
 

 
För mer information, kontakta: 
Tobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta AB 
Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Gert van Santen, VP, Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@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 
offentliggjordes den 17 mars 2015 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 NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com. 
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