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Stockholm den 27 september 2001

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under
verksamhetsåret 2000/2001 och presenterade Elektas uppgift, vision och strategi.

Elektas uppgift är att hjälpa människor bekämpa svåra sjukdomar.

Elektas vision är att alltid vara förstahandsvalet.

Elektas strategi är att tillhandahålla…

… kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningar och tjänster för förbättrad behandling av
cancer och sjukdomar i hjärnan syftande till bättre livskvalitet.

… avancerad och banbrytande teknologi för precis strålning baserad på minimalt invasiv teknik

… bästa möjliga kundservice

… effektiv verksamhet baserad på Elektas värderingar

Tack vare ett genuint lagarbete och ett framgångsrikt genomfört omstruktureringsprogram har Elekta
under verksamhetsåret 2000/01:

• gått från en rörelseförlust på 37 Mkr till ett positivt rörelseresultat på 92 Mkr, en förbättring med
129 Mkr

• ökat orderingången med 33 procent till 2.402 Mkr

• nått en all-time high orderstock på 2.112 Mkr

• ökat nettoomsättningen med 21 procent till 2.160 Mkr

• uppnått en stark balansräkning

• visat ett positivt kassaflöde på 226 Mkr

• tredubblat börsvärdet under räkenskapsåret

De prioriterade målen för det gångna verksamhetsåret 2000/01 uppnåddes och var att:

• Öka tillväxt, marknadsandel och resultat på USA-marknaden

• Öka efterfrågan på Leksell Gamma Knife i Europaregionen

• Öka service- och eftermarknadsförsäljning. Ökade 40 procent.

• Förbättra produktivitet och kostnadseffektivitet

Utvecklingen på olika geografiska marknader redovisades.

• Utvecklingen i Europa är mycket positiv i synnerhet inom cancervården. Orderingången ökade
med 43 procent och marknadsandelen inom onkologi är över 50 procent. Penetrationen av Leksell
Gamma Knife är dock för låg. Produktiviteten inom service- och marknadsorganisationen har ökat.

• USA är Elektas största marknad för Leksell Gamma Knife. Elekta är den tredje största
leverantören av onkologisystem och målet är att öka marknadsdelen inom onkologi.
Förstärkningen av ledningen samt försäljnings- och serviceverksamheten i USA börjar ge resultat.
Orderingången ökade med 18 procent.



• Japan är en stabil och lönsam marknad för neuroprodukter. Leksell Gamma Knife är väl
representerad. Strålbehandlingsutrustning för cancer har fått godkänd produktregistrering och
satsningen på försäljning och service av onkologiprodukter fortsätter även under 2001/02.

• Asien har utvecklats starkt framförallt inom onkologi. Orderingången har ökat med 261 procent.
Kina, Korea, Taiwan och Australien är de viktigaste marknaderna. Tillverkning, distribution och
service samt koncerninköp sker i ett nytt majoritetsägt bolag i Shanghai. Under 2001/02 sker en
fortsatt uppbyggnad av detta bolag.

Resultatet för första kvartalet, maj-juli 2001/02 presenterades:

• rörelseresultatet förbättrades med 50 Mkr till 33 Mkr och var på rullande 12 månader 142 Mkr

• rörelsemarginalen ökade till 6 procent och var även 6 procent på rullande 12 månader

• orderingången ökade 105 procent till 703 Mkr. På rullande 12 månader uppgick orderingången
till 2.763 Mkr, en ökning med 48 procent

• nettoomsättningen ökade 38 procent till 544 Mkr. På rullande 12 månader uppgick
nettoomsättningen till 2.310, en ökning med 26 procent

• soliditeten har stärkts till 52 procent. Eget kapital den 31 juli 2001 ökade till 1.158 Mkr bl a
beroende på positivt resultat, Redovisningsrådets nya redovisningsprincip för skatt som får en
effekt på 209 Mkr per den 30 april 2001 samt konvertering av förlagslån på 229 Mkr.

Nya bank- och finansrelationer har ingåtts. En kombination av banker, försäkringsbolag och andra
finansiella institutioner ger större flexibilitet, mindre utställda säkerheter, större utbud av finansiella
tjänster samt lägre kostnader. Detta stöder och säkerställer rörelsens finansieringsbehov.

Elekta prioriterar nu lönsam tillväxt.

Elektas finansiella mål för perioden 2001-2004 är:

• försäljningstillväxt 10-15 procent

• avkastning på sysselsatt kapital på mer än 15 procent

• rörelsemarginal på 6-8 procent

• soliditet på 40 procent

Under räkenskapsåret 2001/02 prioriteras följande:

• stärka marknadspositionerna i USA framförallt inom onkologi.

• öka marknadspenetrationen av neurokirurgiprodukter i Europa.

• bygga upp försäljning och service i Kina och Japan

• förbättra lönsamheten inom service

• investera långsiktigt inom FoU

Avslutningsvis gav VD följande framtidsutsikter:

Trots rådande politiska och ekonomiska osäkerhet i världen kvarstår bedömningen att
nettoomsättningen och rörelseresultatet för verksamhetsåret 2001/02 som helhet förväntas bli klart
bättre än 2000/01. Nettoomsättningen under andra kvartalet förväntas ligga i nivå med första kvartalet.
Satsningarna på forskning och utveckling samt förstärkning av marknads- och serviceorganisationen i
främst USA och Asien fortsätter.

VD informerade även, mot bakgrund av det första kvartalets starka orderingång samt koncernens goda
orderstock, att förutsättningarna var goda att koncernen skulle kunna uppfylla sina försäljningstillväxt-
och rörelsemarginalmål redan innevarande räkenskapsår. Samtidigt noterades att variationer i



försäljning och rörelseresultat kan uppstå beroende på vilken leveransvolym och produktmix som
redovisas i varje enskilt kvartal.

Stämman fastställde därefter bokslutet och beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas till aktieägarna. Avsaknad av fritt eget kapital
i koncernen omöjliggör för närvarande en utdelning eller återköp av aktier.

Styrelsen omvaldes med följande ordinarie ledamöter:

Akbar Seddigh, Laurent Leksell, Carl Palmstierna, Magnus Schmidt.

Till ny styrelseledamot valdes Tommy H Karlsson. Tommy Karlsson är född 1946 och har bl a ett
förflutet som vice verkställande direktör inom SKF och är idag styrelseordförande i ett antal
internationella bolag.

Bolagsstämman godkände vidare beslutet att uppta ett förlagslån på nominellt högst 100.000 kronor
genom emission av skuldebrev förenat med högst 900.000 optionsrätter till nyteckning av aktier av serie
B i Elekta utan företrädesrätt för aktieägarna.

Teckningsberättigad är Elektas helägda dotterbolag, Elekta Instrument AB i syfte att efter teckning äga
rätt att skilja av optionsrätterna och överlåta dessa till ledande befattningshavare och senare anställda
befattningshavare i Elektakoncernen och utländska bolag inom Elektakoncernen för vidareöverlåtelse till
anställda befattningshavare och senare anställda befattningshavare utomlands.

Överlåtelse av optionsrätter till anställda utomlands kan komma att ske för fullgörande av förpliktelse
enligt styrelsen beslutad personaloptionsplan.

Skuldebrevet om nominellt 100.000 kronor förenat med 900.000 optionsrätter till nyteckning av 900.000
aktier av serie B skall emitteras till en kurs motsvarande optionsrättens värde, beräknad enligt den s.k.
Black & Scholes-modellen baserad på aktiekursen enligt vad som sägs om teckningskursen nedan med
tillägg av 100.000 kronor avseende skuldebrevets nominella belopp.

Den kurs till vilken nyteckning av aktier av serie B kan ske, skall motsvara ett belopp uppgående till 225
procent vid teckning av aktie under tiden från och med den 1 januari 2002 till och med den 30
september 2003 respektive 175 procent vid teckning av aktie under tiden från och med 1 oktober 2003
till och med den 30 september 2004 av den för aktier i Bolaget noterade genomsnittliga sista
betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista för varje börsdag under perioden från och med
den 8 oktober 2001  till och med den 19 oktober 2001. Dag utan notering skall inte ingå i beräkningen.
Den sålunda framräknade teckningskursen skall avrundas till närmast helt krontal, varvid femtio öre
skall avrundas nedåt.

Teckning av aktier av serie B med stöd av optionsrätter, varvid en (1) optionsrätt ger rätt att teckna en
(1) aktie, kan äga rum under perioden från och med den 1 januari 2002 till och med den 30 september
2004.

För emissionen gäller i övrigt sedvanliga omräkningsvillkor m.m.

Syftet är att främja Elektakoncernens långsiktiga ekonomiska utveckling genom att bereda koncernens
nuvarande och framtida anställda ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del
av en positiv värdeutveckling i Bolaget och ökar de anställdas engagemang i Elektakoncernen. 87
procent av bolagets anställda arbetar utanför Sverige.

Informationsunderlag till stämman kan erhållas via Informationsavdelningen, tel. 08/587 254 00.

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

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), tel. 08-587 254 82


