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Resultatet för perioden var väsentligt under vägledningen, främst på grund av en svag
utveckling i USA, att större ordrar inte slutfördes som förväntat och förseningar i leveranser
från orderstocken
Preliminär orderingång uppgick till 11 900 Mkr (12 253), en minskning med 3 procent.
Beräknat på oförändrade valutakurser motsvarade minskningen 13 procent
Preliminär nettoomsättning uppgick till 10 800 Mkr (10 694), vilket motsvarar en minskning
med 1 procent. Beräknat på oförändrade valutakurser motsvarade minskningen 8 procent
EBITA förväntas uppgå till cirka 1 400 Mkr, före poster av engångskaraktär
Preliminärt kassaflöde efter löpande investeringar uppgick till 800 Mkr (494)
Niklas Savander har med omedelbar verkan avgått som vd och Tomas Puusepp har utsetts
till hans efterträdare

Siffrorna är preliminära och har ännu inte granskats av revisorerna ännu, och kan komma att
avvika från de slutliga siffrorna i bokslutskommunikén som offentliggörs den 2 juni 2015.
STOCKHOLM den 13 maj 2015 – Elektas (EKTA-B.ST) resultat för det fjärde kvartalet och
helåret 2014/15 var väsentligt under förväntningar och den vägledning som getts. Främst till
följd av Elektas svaga utveckling i USA samt av att större ordrar inte stängdes som förväntat.
Resultatet påverkades även av förseningar i leveranser från orderstocken, framförallt på
tillväxtmarknaderna, till följd av marknadsförhållanden, politisk utveckling, krig och oroligheter.
Ökad risk har medfört en kundförlust om 58 Mkr under fjärde kvartalet, främst från projekt i Irak
och Libyen. Reserveringar för osäkra fordringar har ökat med 100 Mkr till cirka 150 Mkr.
Bolaget har även gjort en noggrann utvärdering av risker för orderstocken och, till följd av denna
granskning, avbokat ordrar värda cirka 700 Mkr. Detta är relaterad till projekt i Nordamerika där
konsolidering av sjukhus har lett till avbeställda ordrar, samt projekt i Latinamerika och Indien
vilka inte utvecklas i önskad takt och inte förväntas slutföras inom en rimlig tid, främst på grund
av finansieringssvårigheter för kunderna.
Preliminärt EBITA, före poster av engångskaraktär, för räkenskapsåret 2014/15 förväntas uppgå
till cirka 1 400 Mkr, vilket är negativt påverkat av den minskade nettoomsättningen. Poster av
engångskaraktär uppgick till -158 Mkr.
Preliminärt kassaflöde efter löpande investeringar förbättrades jämfört med föregående år och
uppgick till 800 Mkr (494). Förbättringen beror främst på ett minskat rörelsekapital.
Niklas Savander har med omedelbar verkan avgått som vd och koncernchef för Elekta AB
(publ). Styrelsen har till vd och koncernchef, från och med idag, utsett Tomas Puusepp. Tomas
Puusepp är för närvarande arbetande styrelseledamot i Elektas styrelse. Han var vd och
koncernchef för Elekta under räkenskapsåren 2005/06 till 2013/14.
Elekta kommer att publicera bokslutskommunikén den 2 juni klockan 07:30 CET.

Telefonkonferens
Elekta bjuder in till en telefonkonferens klockan 10:00–10:45 (CET) den 13 maj med
styrelseordförande Laurent Leksell, vd och koncernchef Tomas Puusepp samt ekonomi- och
finansdirektör Håkan Bergström.
För att delta via telefon, vänligen ring fem minuter i förväg.




Sverige: +46 (0)8 566 427 00
Storbritannien: +44 (0)20 342 814 08
USA: +1 855 831 59 44

Telefonkonferensen kommer också att sändas via webben (för att ha möjligheten att ställa
frågor vänligen ring även in), via följande länk:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=993744&s=1&k=4A65A92D0539782AF11A28
5B97E3D2E6
###
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Håkan Bergström, Ekonomi- och finansdirektör, Elekta AB (publ)
Tel: +46 (0)8 587 25 547, e-post: hakan.bergstrom@elekta.com
Tobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta AB (publ)
Tel: +46 (0)722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB (publ)
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
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 13 maj 2015 kl. 04:00 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.

