
 
 

Elekta framhåller ledande FoU-program och upprepar finansiella ambitioner 
 
SAN ANTONIO, USA, 19 oktober 2015 – Vid kapitalmarknadspresentationen på årsmötet för 
American Society for Radiation Oncology (ASTRO) gav Elekta en verksamhetsuppdatering 
med fokus på bolagets innovations- och produktportfölj. 
 
Johan Sedihn, Chief Operating Officer (COO), bekräftade att det omfattande 
åtgärdsprogrammet som lanserades tidigare under räkenskapsåret går enligt plan. Han 
upprepade även målet att minska kostnaderna med 450 MSEK och ambitionen att förbättra 
EBITA-marginalen med 6 procentenheter till räkenskapsåret 2017/18. 
 
Ian Alexander, Elektas Chief Commercial Officer (CCO), gav en uppdatering för de olika 
regionerna och bekräftade en förväntad marknadstillväxt om 3–5 procent per år på 
medellång sikt.  
 
Dr. Beth Erickson från Froedtert & Medical College of Wisconsin, medlem i 
forskningskonsortiumet för Elekta Atlantic (MR Linac) sa: ”Strålningsonkologerna behöver se 
vad de behandlar för att kunna besvara frågor som: Verkar behandlingen som avsett och hur 
kan man veta det innan behandlingen är klar? Den MRI-styrda linjäracceleratorn kommer ge 
onkologerna den möjligheten samtidigt som den undviker att frisk vävnad skadas av 
strålningen.” 
 
Dr. Erickson tillade att Atlantic kommer att medföra ett paradigmskifte genom att göra det 
möjligt för onkologerna att se vad de gör under behandlingen, vilket även inkluderar tumörer 
och mjukvävnad som är i rörelse. 

 
Kevin Brown, Global Vice President Scientific Research, bekräftade att projekt Atlantic löper 
enligt plan, att Elekta kommer att göra en kommersiell lansering av den innovativa tekniken 
under 2017 och att bolaget förväntar sig 75 ordrar på systemet fram till och med 2019. 
 
Todd Powell, Executive Vice President Comprehensive Oncology Solutions, förklarade hur 
synergieffekter i Elektas produktutveckling kommer att driva effektivitet och stärka 
konkurrenskraften. Han betonade även att: ”Genom utvecklingen av Atlantic kommer Elekta 
att förbättra visualisering, integrerade arbetsflöden och behandlingsplanering för användare 
av våra redan installerade lösningar.”  
 
Veronica Byfield Sköld, Vice President Product Commercialization, presenterade Leksell 
Gamma Knife® Icon™ som är världens mest avancerade system för strålkirurgi i hjärnan. 
Hon förklarade hur läkarna nu kan välja att immobilisera patientens huvud med eller utan 
ram, samt att även välja om hela behandlingen ska ges vid ett eller flera tillfällen. Den 
12 oktober meddelade Elekta att systemet har köpts av sju ledande sjukvårdscentrum i USA. 
 
För att följa Elektas webcast från kapitalmarknadspresentationen, använd följande länk; 
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1065275&s=1&k=045CFB0FCA5FA4B637
9E0BE07FCC32FE 
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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 19 oktober 2015 kl. 16:00 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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