
 

Valberedningens förslag till styrelse i Elekta AB (PUBL) inför årsstämman 2015 
 
STOCKHOLM, 1 juli – Valberedningen i Elekta AB (publ) (EKTA-B.ST) föreslår 
årsstämman 2015 att omval sker av styrelseledamöterna Laurent Leksell, Luciano 
Cattani, Siaou-Sze Lien, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta 
Stymne Göransson samt att nyval sker av Annika Espander Jansson och Johan 
Malmqvist som styrelseledamöter. Som styrelseordförande föreslås omval av Laurent 
Leksell. Hans Barella har avböjt omval. 

Annika Espander Jansson har 25 års erfarenhet som analytiker, investerare samt från 
chefspositioner inom olika delar av finansmarknaden och läkemedelsindustrin. Hon är 
grundare och VD för Asperia AB sedan juni 2013. Annika Espander Jansson är född 
1964 och innehar en BSc i Kemi från Uppsala Universitet/University of Michigan, Ann 
Arbor samt en MBA i International Business Management från Uppsala Universitet. Från 
2010-2013 var hon Chef för Private Banking vid Handelsbanken samt 
styrelseordförande för SHB Luxemburg och har även tidigare innehaft ledande 
befattningar bland annat vid Catella Healthcare/Esperio AB i Stockholm och Enskilda 

Securities. Hon är styrelseledamot i Asperia AB, Esperio AB samt i Symphogen AS och 

har vidare erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag, bland annat i Biotage AB, Probi AB, 
Stille AB, Cellartis AB samt SFF (Sveriges Finansanalytikers Förening). 

Johan Malmqvist har omfattande erfarenhet från den medicintekniska industrin. Johan 
Malmqvist är född 1961 och har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i 
Stockholm. Från 1997 till mars 2015 arbetade han som VD och koncernchef för 
medicinteknikbolaget Getinge AB. Dessförinnan besatt han flertalet positioner inom 
Getingekoncernen. Innan Johan Malmqvist började på Getinge år 1990 arbetade han på 
olika positioner inom Electroluxkoncernen. Johan Malmqvist innehade uppdrag som 
styrelseledamot i Getinge AB från 1997 till 2015.  

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter ska vara nio stycken. 

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman den 1 september 2015 
kommer att redovisas på bolagets hemsida samt offentliggöras i kallelsen till 
årsstämman.  

Valberedningen inför årsstämman 2015 består av Laurent Leksell (valberedningens 
ordförande) (utsedd av familjen Leksell för familjens direkta och indirekta innehav samt i 
egenskap av styrelseordförande), Åsa Nisell, (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Jens 
Barnevik (utsedd av Didner & Gerge Fonder), Anders Oscarsson (utsedd av AMF och 
AMF Fonder) samt Ossian Ekdahl (utsedd av Första AP-fonden). Caroline Leksell 
Cooke har adjungerats till valberedningen.  

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

mailto:gert.vansanten@elekta.com


 

 
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB 
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@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 1 juli 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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