
 

Elekta säljer andel i Motala Verkstad 
 
Pressmeddelande    
Stockholm den 15 december 2010 
 
Elekta har tecknat ett avtal om att sälja sin andel om 49 procent i Motala Verkstad 
AB. Köpare är Qeep Group.  
 
Motala Verkstad är leverantör av ett delsystem i Leksell Gamma Knife® samt svarar 
även för samtransport till slutkund. För att utveckla hela verksamheten i Motala 
Verkstad vidare har Elekta letat efter en stabil huvudägare.  

Qeep Ventures, som ingår i Qeep Group, har haft ett nära samarbete med Motala 
Verkstad sedan förvärvet av tågverksamheten, Motala Train. Qeep Ventures har sedan 
förvärvet bidragit med ett aktivt ägandeskap och en mycket positiv utveckling av Motala 
Train. 

”Elekta har ett långsiktigt leverantörsavtal på plats med Motala Verkstad. Vi är 
övertygade om att Qeep Ventures kommer att utveckla Motala Verkstad vidare och 
skapa ett stabilt företag med tillväxt och därmed långsiktigt säkra fortsatt tillverkning av 
delsystemet till Leksell Gamma Knife”, säger Jonas Karlström, Vice President Service & 
Operations, Elekta Instrument AB. 

Försäljningen genomförs under förutsättning att minoritetsägare inte önskar nyttja sin 
förköps- eller hembudsrätt. Resultateffekten för Elekta av aktieförsäljningen beräknas 
till ca 5 Mkr. 

****** 

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +46 8 587 25 437, +46 70 778 60 10, e-post: stina.thorman@elekta.com 
 

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 15 december 2010 
kl.10.45.  

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 Qeep Ventures AB 
Qeep Ventures, som ingår i Qeep Group, består av erfarna entreprenörer och kapitalägare med lång erfarenhet av 
framgångsrikt företagsbyggande. Bland portföljbolagen finns Qeep Consulting, Ceres, Lunicore, Studentkraft och Motala 
Train.  


