
 

 
Elekta emitterar en 5-årig obligation om 1 miljarder kronor 
 
STOCKHOLM, Sverige, 26 mars – Elekta (EKTA-B.ST) har idag emitterat en 5-årig 
obligation om 1 miljard kronor inom ramen för befintligt MTN-program med en total 
låneram om 5 miljarder kronor.   
 
Obligationen är uppdelade i två trancher, en med fast ränta och med rörlig ränta. Den 
fasta delen om 300 miljoner kronor har en årlig kupongränta om 1,58 procent och för 
den rörliga delen om 700 miljoner SEK är räntan 3 månader STIBOR plus 
räntebasmarginal om 1,20 procent, vilken betalas kvartalvis.   
 
Slutliga villkor finns tillgängliga via Elektas hemsida www.elekta.com.  
 

Transaktionen genomfördes tillsammans med Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). 

 
# # # 

 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Håkan Bergström, Ekonomi- och finansdirektör, Elekta AB 
Tel: +46 8 587 25 547, e-post: hakan.bergstrom@elekta.com  
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Tobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta AB 
Tel: +46 722 215 017, e-mail: tobias.bulow@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 26 mars 2015 kl. 14:00 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. 
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