
 
 
Gustave Roussy, ett ledande europeiskt cancercenter, väljer Elektas Versa HD 
 
PARIS, 1 september 2015 – Gustave Roussy har tilldelat Elekta (EKTA-B.ST) en order på 
fyra Versa HD™ linjäracceleratorer, vilka ska ersätta den befintliga installerade basen av 
konkurrerande system. 
 
Gustave Roussy, ett ledande allsidigt europeiskt cancercenter, startade under 2013 ett 
program med målet att bli en tydlig ledare inom strålterapi i Europa. Förvärvet av Versa HD 
stärker sjukhuset i sin ambition att möjliggöra innovation inom den mänskliga, vetenskapliga 
och teknologiska revolutionen i kampen mot cancer. 
 
Versa HD har utformats för att vara det mest avancerade och mångsidiga 
behandlingsystemet på marknaden. Med Versa HD har läkarna flexibiliteten att erbjuda 
traditionella strålbehandlingar för många olika typer av små och stora tumörer i hela kroppen, 
samtidigt som den möjliggör behandling av mycket komplex cancer som kräver en extrem 
dosprecision. 
 
– Elekta delar Gustave Roussys syn på cancervård liksom deras värderingar som innovation, 
dynamisk kraft och samarbete. Vårt samarbete kommer att gynna såväl sjukhuspersonalen 
som de tusentals patienter som behandlas årligen, säger Ian Alexander, CCO på Elekta. 
 
För två år sedan installerade Gustave Roussy även MOSAIQ®, Elektas 
onkologiinformationssystem. Ordern för Versa HD-systemen bokfördes under Elektas första 
kvartal för räkenskapsåret 2015/16. 
 

# # # 
 

 
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 
 
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 september 2015 klockan 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. 
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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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