
 

Elekta uppger att Varians krav saknar grund 
 
Den 25 september 2015 lämnade Varian Medical Systems in stämningsansökningar mot 
Elekta avseende patentintrång samt begärde att US International Trade Commission 
(USITC) ska inleda ett förfarande gällande patentöverträdelse. Elekta anser att kraven 
helt saknar grund och kommer att försvara sig kraftfullt. 
 
Elektas VD och koncernchef Tomas Puusepp kommenterar: "Vi anser att dessa krav inte 
har någon väsentlig påverkan på verksamheten utan de är uppenbarligen en del av 
Varians juridiska strategi mot den stämningsansökan som William Beaumont Hospital 
och Elekta Ltd. lämnade in tidigare i år." 
 
Den 16 juni 2015 lämnade William Beaumont Hospital och Elekta Ltd. in en 
stämningsansökan avseende patentintrång mot Varian Medical Systems, Inc. till USA:s 
distriktsdomstol för Michigans östra distrikt. Patenten i stämningsansökan ägs av William 
Beaumont Hospital och har licensierats exklusivt för Elekta Ltd. Enligt 
stämningsansökan bryter Varians linjäraccelerator TrueBeam mot patenten. 
 
 

# # # 
 
 
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 29 september 2015 kl. 08:30 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 
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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. 

http://www.elekta.com/

