
 

 

        Elektas valberednings förslag till ny styrelse inför årsstämman 2011   
 
         Pressmeddelande 
         Stockholm den 29 juni 2011 

         Förslag från valberedningen i Elekta AB (publ) till årsstämman den 13 september 2011. 

 
Valberedningen i Elekta AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Akbar 
Seddigh, Hans Barella, Luciano Cattani, Vera Kallmeyer, Laurent Leksell, Jan Secher 
och Birgitta Stymne Göransson. Valberedningen föreslår också Siaou-Sze Lien och 
Wolfgang Reim som nya medlemmar i Elektas styrelse. Omval föreslås av Akbar 
Seddigh som styrelsens ordförande. Tommy H. Karlsson, som har suttit i styrelsen 
sedan 2001, har avböjt omval.  
 
Siaou-Sze Lien är Senior Executive Coach på Mobley Group Pacific Ltd och har 
tidigare arbetat 28 år på Hewlett-Packard. Fram till 2006 var Siaou-Sze Lien Senior 
Vice President, Hewlett-Packard Services i Asien-Stillahavsområdet och Japan där hon 
ansvarade för att påskynda företagets expansion och skapa lönsam tillväxt på världens 
mest folkrika och snabbast växande marknader. Siaou-Sze Lien är född 1950 och 
kommer från Singapore. Hon har en kandidatexamen i fysik från universitetet Nanyang i 
Singapore och en magisterexamen i datavetenskap från Imperial College of Science 
and Technology i London. Siaou-Sze Lien sitter i styrelsen för Huhtamäki Oy, Luvata 
Holdings, Republic Polytechnic Singapore och Nanyang Technological University.  
 
Wolfgang Reim är en oberoende konsult med inriktning på medicinteknik och har över 
25 års erfarenhet av branschen. Fram till 2006 var han VD för Dräger Medical AG, ett 
joint venture mellan Drägerwerk och Siemens. Från 1986 till 2000 arbetade Wolfgang 
Reim på Siemens i Tyskland och USA, och hade ett flertal ledande befattningar inom 
försäljning, marknadsföring, utveckling och produkthantering. Under perioden 1997–
2000 var han chef för Siemens Ultrasound Division och 1995–1997 var han chef för 
Special Products Division. Wolfgang Reim är född 1956 och tysk medborgare. Han har 
en magisterexamen (1980) och har doktorerat i fysik (1984) vid Eidgenössische 
Technische Hochchule (ETH) i Zürich. Wolfgang Reim sitter i styrelsen för GN Store 
Nord A/S, Carl Zeiss Meditec AG och Esaote S.p.A., och i rådgivande styrelsen för BB 
Biotech Ventures.  
  
Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman den 13 september 2011 kommer 
att redovisas i kallelsen till årsstämman. 
 
Valberedningen består av Laurent Leksell (ordförande) personliga innehav och bolag, 
Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder, Anna Ohlsson-Leijon, SEB Fonder, Ole E. Dahl, 
Orkla ASA, och Akbar Seddigh, styrelsens ordförande. 
 

*** 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +46 8 587 254 37 
e-post: stina.thorman@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 



 

Ovanstående information är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes den 29 juni 2011 kl 15.00 CET. 
 
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 2 800 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.   


