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Elekta erhåller på nytt order på linjäracceleratorer i Storbritannien och
tillkännager utvigning av produktionskapacitet i Crawley

Stockholm den 26 juni 2001

I september 1999 tillkännagav The New Opportunities Fund (NOF) villkoren för drygt 150 miljoner pund
för att förbättra cancervården i England. Merparten avser inköp av drygt 50 nya linjäracceleratorer. I
samband med de senaste inköpen fastställdes att Elekta blivit nominerad till den överlägsna vinnaren
alla kategorier med mer än 50% av marknadsvärdet.

I den femte och sista inköpsomgången vann Elekta fem av de nio tillgängliga utrustningarna och
bibehöll sin starka ställning. De senste orderna värderas till 3,5 miljoner pund att jämföra med det totala
ordervärdet på 20 miljoner pund från NOFs program.

De fem inköpsomgångarna har varit mycket gynnsamma för Elekta där även en order på fem
linjäracceleratorer från Christie Hospital i Manchester ingår – den största enskilda ordern inom NOFs
program.

Två avgörande faktorer som påverkat valet av Elekta som huvudleverantör har varit Elektas unika
möjlighet att erbjuda en kombination av den senaste högteknologiska utrustningen och en stark lokal
förankring.

Elekta investerar mångmiljonbelopp i sin kärnverksamhet

Elekta har idag offentliggjort öppnandet av en flermiljondollar investering för produktion vid sin
anläggning för onkologi i Crawley, Storbritannien. Detta markerar slutförandet av ett 18 månadersprojekt
för tillverkning av waveguide. Denna produkt är en av huvudkomponenterna för behandling av
högenergetisk strålterapi – den nya generationens strålbehandlding - som möljiggör för Elekta Precise
Treatment Systems att leverera avancerad klinisk teknik.

Förutom att säkerställa tillgången av en strategiskt viktig komponent kommer projektet att medföra
förbättrade kost- och processrationaliseringar.

Anläggningen inkluderar kapitalutrustning för högprecisionsprodukter och mätning liksom renrumsteknik
och en högtempererad ugn för lödning. "I och med slutförandet av denna större investering är Elekta väl
positionerad för att dra fördel av nya affärsmöligheter i USA och Asien" säger Elektas VD Laurent
Leksell.

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar för
precisionsbestrålning av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för precisionsbehandling av
sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt
skonsamma för patienten.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Håkan Bergström, CFO, Elekta AB (publ), tel. +46 8 733 342 318


