
 

John Lapré utnämns till Elektas Chief Technology Officer 
 
STOCKHOLM, 20 april 2016 – För att ytterligare stärka ledarskapet inom innovation 
meddelade Elekta (EKTA-B.ST) idag att John Lapré utnämnts till Chief Technology 
Officer (CTO), från och med den 1 maj 2016. 
 
– En CTO ansvarar för att stimulera tillväxt genom innovation och att ytterligare öka 
kundnöjdheten vad gäller den kliniska effektiviteten i Elektas portfölj, säger John Lapré. 
 
Tomas Puusepp, vd och koncernchef, säger att rollen visar på bolagets fortsatta 
engagemang att förbättra vården och resultaten för patienterna.  
 
– John Lapré kommer att bli idealisk som CTO. Utöver hans ingående kunskaper om 
bolaget och vår bransch har han en stor förståelse för samarbete och innovation, vilka 
båda är viktiga delar för våra kunder och deras patienter, säger Tomas Puusepp.  
 
John Lapré var tidigare EVP Research & Innovation på Elekta. Före det var han EVP 
Brachytherapy och innan John Lapré började på Elekta 2011 var han VP R&D på 
Nucletron. 
 
John Lapré tog sin MSc och PhD inom Toxikologi & Nutrition i Nederländerna. Hans 
huvudämnen var gastrointestinal fysiologi, toxikologi och biokemi. Hans 
doktorsavhandling var inriktad på förhindrandet av ändtarmscancer. 
 

# # # 
 
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 
 
Tobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta AB 
Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@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 20 april 2016 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 
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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. 

http://www.elekta.com/

