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Elekta K.K., ett helägt dotterbolag till Elekta AB, har tecknat ett försäljnings- och 
marknadsföringsavtal med Toshiba Medical Systems Corporation i Japan. 
 
Enligt avtalet ska Toshiba Medical Systems Corporation sälja och marknadsföra 
Elektas produkter och kliniska lösningar på den japanska strålterapimarknaden. Avtalet 
säkerställer att patienterna får den bästa cancervården med Elektas ledande produkter 
och tjänster. 
 
– Jag är oerhört glad över att vi har tecknat det här viktiga avtalet med Toshiba Medical 
Systems Corporation. Företaget är den perfekta långsiktiga partnern för Elekta K.K. 
tack vare dess världsledande ställning inom bildstyrd diagnostik och omfattande 
försäljningsnätverk med 70 kontor i Japan och lång erfarenhet av marknaden för 
strålterapi. I och med samarbetet kommer båda parterna att kunna satsa ännu mer på 
att erbjuda avancerade lösningar i världsklass på den japanska marknaden för 
strålterapi, säger Tim Rooney, VD för Elekta K.K. 
 
– Vi inom Toshiba Medical Systems Corporation är mycket glada över avtalet med 
Elekta K.K. Det känns oerhört spännande, eftersom avtalet innebär att vi kan erbjuda 
våra kunder och deras patienter i Japan de mest avancerade formerna av 
strålterapibehandling, säger Yasuo Nobuta, VD för Toshiba Medical Systems 
Corporation. 
 
Elekta K.K kommer att sköta de övergripande kontakterna med Toshiba Medical 
Systems Corporation genom sina försäljnings-, marknadsförings- och 
serviceorganisationer. Elekta K.K. förväntar sig att avtalet kommer att ge större 
försäljningsmöjligheter i Japan. 
 
Ökat behov av resurser inom cancervården 
– Det här avtalet är viktigt i ett land där cancer har blivit den vanligaste dödsorsaken. 
Genom att öppna ytterligare en försäljningskanal för våra linjäracceleratorer och 
mjukvaruprodukter räknar vi med att fler patienter kommer att få den högkvalitativa 
behandling de behöver, säger Tim Rooney. 
 
Enligt statistik som sammanställts av det japanska ministeriet för hälso-, arbets- och 
välfärdsfrågor avled 336 290 personer i cancer 2007, vilket innebär att sjukdomen står 
bakom ett av tre dödsfall. 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Tim Rooney, VD, Elekta K.K. 
Tel: +81 80 2079 9263, e-post: tim.rooney@elekta.com 
 
Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +46 8 587 254 37, e-post: stina.thorman@elekta.com 
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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 10 december 2010 kl.12.30 
 
 
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. 

 
Om Toshiba Medical Systems Corporation 
Toshiba Medical Systems Corporation grundades 1930 och är ett självständigt koncernbolag inom 
Toshiba Corporation. Företaget är en ledande internationell leverantör av system för bildstyrd diagnostik 
och heltäckande medicinska lösningar såsom datortomografi, röntgen, ultraljud, nukleärmedicin, 
magnetisk resonanstomografi och informationssystem för medicinska institutioner. 
 
Om Toshiba 
Toshiba är en diversifierad tillverkare och marknadsförare av avancerade elektroniska och elektriska 
produkter, digitala produkter som LCD-TV, bärbara datorer och hårddiskar, elektroniska enheter och 
komponenter såsom halvledare, social infrastruktur som system för kraftproduktion samt apparater för 
bruk i hemmet. Toshiba Group har 204 000 anställda över hela världen och en årsomsättning som 
överstiger 6,3 biljoner yen (68 miljarder US-dollar). 
 
 


