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ELEKTA BESLUTAR OM NY ORGANISATION SAMT FÖRSTÄRKT
KONCERNLEDNING

Elekta beslöt idag att lägga fast ny organisationsstruktur i syfte att skapa goda
förutsättningar för långsiktig samt uthållig tillväxt och lönsamhet. Målet är att
stärka funktionell samordning och kompetens samt koncernens affärsprocesser.
Genom den nya organisationen elimineras det produktfokus som  dominerar i
dagens produktområdesstruktur.

Den nya organisationen bygger på ett stark marknads- och kundfokus och är
baserad på Elektas befintliga regionala struktur, som samlas i en global
försäljnings-, marknadsförings- och servicefunktion. Denna funktion är
kopplad till en stark teknikutvecklings- och produktionsfunktion.

Den nya organisationen kommer att ha följande funktioner:

Försäljning, Marknadsföring och Service - Teknikutveckling och Produktion –
Ekonomi – Informationsteknologi -  Kvalitet och Regulatory Affairs – Personal
– Juridik – Kommunikation.

I den nya organisationen kommer lönsamhetsansvaret att vara starkt
decentraliserat. Allt försäljnings- och profit center-ansvar i den nya
organisationen är samlat i funktionen för Försäljning, Marknadsföring och
Service. Funktionen Teknikutveckling och Produktion mäts på prestation och
kostnadseffektivitet. Båda dessa funktioner har även ansvar för
kapitalanvändning och kapitaleffektivitet.

Koncernledningen kommer att förstärkas och utökas. Till medlemmar i
koncernledningen har följande personer utnämnts:

Laurent Leksell, VD – Tomas Puusepp, Chef för Försäljning, Marknadsföring
och Service – Volker Stieber, Chef för Teknikutveckling och Produktion –
Håkan Bergström, Chief Financial Officer – Manfred Sturm, Chief Information
Officer – Gerry vanOortmarssen, Chef för Försäljning, Marknadsföring och
Service i Europa och Afrika, Latinamerika, Mellersta Östern (AFLAME) -
Sverker Glans, Chef för Kvalitet och Regulatory Affairs

                                                    *****

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska
lösningar och tjänster för precisionsbehandling 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

Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com


