
 

Jan Secher föreslås som ny medlem i Elektas styrelse  
 
Pressmeddelande  
Stockholm, 30 juni, 2010 
 
Valberedningen i Elekta föreslår Jan Secher som ny medlem i Elektas styrelse.  
 
Jan Secher är VD och koncernchef i Ferrostaal AG. Han har varit operativ partner till 
den amerikanska riskkapitalfonden Apollo i London, och VD för Clariant AG i Basel 
samt koncernchef för SICPA i Lausanne. Jan Secher har en magisterexamen i 
industriell ekonomi från Linköpings universitet. Jan Secher lade grunden för sin karriär 
inom ABB-koncernen, där han arbetade i över 20 år i Sverige, USA, Kanada, Japan 
och Schweiz, senast som medlem i verkställande ledningen för ABB Ltd. 
 
Valberedningen föreslår omval av Akbar Seddigh, Hans Barella, Luciano Cattani, Vera 
Kallmeyer, Tommy H. Karlsson, Laurent Leksell och Birgitta Stymne Göransson. Carl 
G. Palmstierna, som har suttit i styrelsen sedan 1993 har avböjt omval. Akbar Seddigh 
föreslås bli omvald till styrelsens ordförande. 
 
Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2010 kommer att redovisas i 
kallelsen till årsstämman.  
 
Valberedningen består av Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder, Tove Bångstad, SEB 
Investment Management, Anders Oscarsson, AMF - Försäkring och Fonder, Laurent 
Leksell som företräder sitt privata innehav och bolag, och Akbar Seddigh, 
styrelseordförande.  

 
*** 

 
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 
 
 
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.   
  


