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Stockholm, 16 juni, 2010 
 
Styrelsen i Elekta AB (publ) har beslutat att utnyttja det bemyndigande som 
styrelsen fått från årsstämman att återköpa aktier i bolaget.  
 
Elektas nya utdelningspolitik är att distribuera 30 procent eller mer av nettovinsten till 
aktieägarna i form av utdelningar, återköp av aktier eller motsvarande åtgärd.  
 
Elektas bolagsstämma den 15 september 2009, beslutade att bemyndiga styrelsen att 
besluta om förvärv av högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.  
 
Styrelsen har beslutat att utnyttja mandatet genom att bemyndiga den verkställande 
ledningen att vid lämplig tidpunkt initiera återköp av aktier för 100 miljoner kronor och 
högst 650 000 aktier, motsvarande 0,7 procent av det totala antalet utestående aktier i 
företaget.  
 
Syftet med återköp av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur 
till bolagets kapitalbehov och i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med 
finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och 
förvärv. Dessutom är syftet att underlätta säkring av kostnader och leverans i samband 
med Performance Share Program 2009.  
 
Det totala antalet aktier i Elekta per den 8 juni 2010 var 92 795 244 och Elekta äger för 
närvarande inga aktier i bolaget.  
 
Förvärv kommer att ske på den Nordiska Börsen och till ett pris inom gällande spread 
vid tidpunkten för köpet. Inköp kan göras under tiden fram till nästa årsstämma.  
 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +46 8 587 254 37, e-post: stina.thorman@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
 
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 och strålkirurgi, 
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 5 000 sjukhus världen 
över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med 
stöd av produkter från Elekta. 
 
Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och 
företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer 
information om Elekta, se www.elekta.com.   
  


