
 

 
Elekta tar upp nya lån genom private placement om 200 miljoner USD 
 
Pressmeddelande    
Stockholm den 5 maj 2011 
 
Elekta stärker företagets långsiktiga lånefinansiering genom att genomföra en så kallad 
private placement med amerikanska institutionella investerare. Transaktionsvolymen 
uppgår till 200 miljoner USD med en löptid på mellan sju och tolv år. Bank of America 
Merrill Lynch har agerat agent för transaktionen. 
 
”Responsen från investerarna har överträffat våra förväntningar. Det tyder på att Elekta 
har ett högt renommé i den finansiella marknaden. Vi genomförde en private placement 
2005 om 125 miljoner dollar och tillsammans med denna ytterligare private placement 
har Elekta uppnått en långsiktig väl strukturerad finansiering”, säger Elektas VD Tomas 
Puusepp. 
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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  
5 maj 2011 kl 18.00.  
 
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.   


