
 
 
Åsa Hedin, EVP Corporate Strategy, lämnar Elekta 
 
STOCKHOLM, 18 mars 2015 – Elekta (EKTA-B.ST) meddelade i dag att Åsa Hedin, EVP 
Corporate Strategy, lämnar Elekta den 30 mars 2015 för att fortsätta karriären utanför 
koncernen. 
 
– Vi uppskattar verkligen Åsa Hedins lojalitet och hennes stora bidrag till Elekta under de år 
hon har arbetat hos oss. Vi önskar henne allt gott i fortsättningen, säger Niklas Savander   
 
– Det har varit mycket roligt och en ära för mig att vara en del av Elekta under så många år. 
Jag är tacksam för alla medarbetare och kunder som jag har haft ett bra och nära samarbete 
med. Min tro på betydelsen av Elektas arbete med att forma framtidens cancerbehandlingar 
är lika stark som någonsin, säger Åsa Hedin. 
 
En efterträdare till Åsa Hedin kommer att meddelas senare. 
 
Åsa Hedin har arbetat för Elekta från 1994 till 2000, samt från 2007, när hon kom tillbaka till 
bolaget för att ingå i koncernledningen med ansvar för Elekta Neuroscience. I maj 2014 
utsågs hon till Executive Vice President (EVP) för Corporate Strategy, med ansvar för 
strategi, marknadsföring, utbildning och träning. 
 

# # # 
 
För mer information, kontakta: 
Gert van Santen, VP, Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
 
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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