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Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av
företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

• Elekta intog platsen som den näst största leverantören i världen av
onkologiprodukter. På flertalet marknader förstärktes koncernens
marknadsandelar.

• Elektas majoritetsägda dotterbolag i Kina, för tillverkning och inköp av
komponenter, utvecklades väl.

• Elektas marknadsintroduktion av onkologiprodukter i Japan går planenligt.
• Elekta i England fick för andra gången motta den prestigefyllda

utmärkelsen, ”Queen’s Award for Enterprise – Innovation”.
• Elekta har av en domstol i första instans i USA ålagts att betala ett

skadestånd på 25 miljoner dollar för patentintrång. Elekta har överklagat
domen till högre instans och anser sig ha ett starkt försvar.

• Elekta var börsvinnare på Stockholmsbörsen under kalenderåret 2001.
Aktiekursen steg med 239 procent.

Trots den svaga internationella konjunkturen var efterfrågan på Elektas
produkter god.

• Rörelseresultatet var det bästa någonsin och uppgick till 207 Mkr, en
förbättring med 115 Mkr.

• Rörelsemarginalen var 8 procent, väl i linje med marginalmålet på
      6-8 procent.
• Orderingången, som var den högsta någonsin, ökade med 22 procent och

uppgick till 2 927 Mkr.
• Nettoomsättningen, som uppgick till 2 738, ökade med 27 procent vilket är

över det genomsnittliga tillväxtmålet för perioden 2002-2004 på
     10-15 procent.
• Kassaflödet var positivt 113 Mkr
• Elekta har praktiskt taget inga räntebärande skulder och en soliditet på
     50 procent.

Elekta har under det gångna verksamhetsåret prioriterat följande:

• Förstärka marknadspositionen i USA.
• Öka marknadspenetrationen av neurokirurgiprodukter i Europa.



• Investera i fortsatt uppbyggnad av service- och distributionsorganisationen i
Japan och Kina.

• Fortsätta att öka eftermarknadsförsäljningen och förbättra lönsamheten på
serviceverksamheten.

• Investera långsiktigt i forskning och utveckling inom strålkirurgi samt
intensitetsmodulerad strålbehandling av cancer, IMRT.

VD konstaterade att Elekta under verksamhetsåret 2001/02 uppfyllde samtliga
prioriterade mål och åtgärder på tillfredsställande sätt.

I juni 2001 definierade Elekta ett antal finansiella verksamhetsmål för
treårsperioden 2002-2004. Jämförelsen med utfallet för verksamhetsåret
2001/02 är mycket positivt:

                                                     Mål                  Utfall 2001/02

• Försäljningstillväxt                10-15 %               27 %
• Avkastning på sysselsatt              15 %               19 %

kapital överstigande
• Rörelsemarginal                         6-8 %                 8 %
• Soliditet på                                   40 %               50 %

Utvecklingen på olika geografiska marknader redovisades.

• Elekta har en stark position i Europa. Orderingången på 1 107 Mkr ligger
på ungefär samma nivå som förra året. Elekta är marknadsledande på
flertalet marknader i Europa. Orderingången för neurokirurgiprodukter
ökade med 43 procent och strålknivsbeställningar erhölls från två nya
länder. Eftermarknadsförsäljningen utvecklades positivt och ökade med 27
procent.

• Nordamerika hade ett mycket framgångsrikt år med en mycket positiv
utveckling för samtliga produkter på en marknad med stark underliggande
tillväxt. Orderingången ökade med 67 procent och uppgick till 1 247 Mkr.
Elektas marknadsandel inom onkologi har förstärkts väsentligt.
Verksamheten uppvisar förbättrad effektivitet och produktivitet.

• Som en konsekvens av den svaga ekonomin i Japan minskade orderingången
och uppgick till 217 Mkr. Marknadsintroduktionen av Elektas
onkologiprodukter utvecklas väl. Den stora installerade basen inom
neurokirurgi representerar en betydande affärsmöjlighet för lönsam tillväxt
genom ökad eftermarknadsförsäljning.

• Tillväxten i Asien är mycket stark och orderingången ökade med 25 procent
till 356 Mkr. Kina utgör en stor potential och Elekta har kraftigt förstärkt
sina marknadsandelar. Elektas strategiska investering i produktion samt
inköp av komponenter i Kina utvecklas väl. Närvaron i Kina i form av ett
majoritetsägt dotterbolag skapar även goda förutsättningar för långsiktig
marknadspenetration och lönsam tillväxt.

VD presenterade Elektas nya funktionella organisation med starkt marknads-
och kundfokus med målet att stärka funktionell samordning, kompetens och



affärsprocesser. Den nya organisationen är baserad på Elekta’s regionala
struktur som samlas i en global funktion för försäljning, marknadsföring och
service för alla Elektas produkter kopplad till en funktion för teknisk utveckling
och produktion.

Resultatet för första kvartalet, maj-juli 2002/03 presenterades:

• Rörelseresultatet förbättrades med 31 Mkr till 64 Mkr och var på rullande
12 månader 238 Mkr. Valutakursförändringar påverkade resultatet
negativt med cirka 2 Mkr.

• Rörelsemarginalen förbättrades till 10 procent och var på rullande 12
månader 8 procent.

• Orderingången minskade med 1 procent och uppgick till 697 Mkr.
Valutakursförändringar påverkade orderingången negativt med 5 procent.
På rullande 12 månader ökade orderingången med 6 procent till 2 921
Mkr.

• Nettoomsättningen ökade med 22 procent och uppgick till 662 Mkr.
Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med

      6 procent.
• Kassaflödet efter investeringar och avyttringar uppgick till 27 Mkr. Eget

kapital uppgick till 1 301 Mkr. Räntebärande skulder är mycket
begränsade och uppgick till 32 Mkr. Soliditeten uppgick till 52 procent.

Under verksamhetsåret 2002/03 prioriteras följande:

• Förbättra geografisk mix genom att förstärka marknadspositionerna i USA
och marknadspenetrationen för neurokirurgiprodukter i Europa.

• Förbättra produktmix genom fortsatt utveckling av
eftermarknadsförsäljningen i alla regioner samt förbättring av
serviceverksamhetens effektivitet.

• Långsiktig marknadsexpansion och tillväxt genom fortsatt förstärkning av
verksamheten och marknadspositionerna i Kina samt genom expansion av
eftermarknads- och onkologiförsäljning i Japan.

• Fokusering på avkastning på sysselsatt kapital genom förbättring av
processerna för ”time-to-market” och ”time-to-customer” genom ny
organisation samt genom förbättrad styrning av koncernens
betalningsflöden.

Elektas finansiella mål för perioden 2002-2004 är:

• Försäljningstillväxt                                      10-15 %
• Avkastning på sysselsatt kapital mer än            15 %
• Rörelsemarginal, justerad uppåt sedan          8-10 %
     förra verksamhetsårets 6-8 %
• Soliditet                                                            40 %



Som avslutning gav VD följande framtidsutsikter för Elekta:

Som tidigare meddelats i samband med bokslutskommuniken den 18 juni 2002
har, mot bakgrund av verksamhetens positiva utveckling, Elektas mål  för
perioden 2002-2004 reviderats. Rörelsemarginalen har höjts från 6-8 procent
på rullande 12 månader till 8-10 procent före kostnader för pågående
patenttvist. Rörelsemarginalen för enskilda kvartal kan avvika från detta mål.
Övriga finansiella mål och tillväxtmål kvarstår oförändrade för perioden 2002-
2004.
Resultatet för andra kvartalet verksamhetsåret 2002/03 bedöms ligga i nivå
med första kvartalet.

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, Magnus Schmidt, Carl G. Palmstierna, Tommy H Karlsson och
Laurent Leksell.

Med anledning av att valt registrerat revisionsbolag, Arthur Andersen AB,
beslutat om samgående med det registrerade revisionsbolaget Deloitte &
Touche AB, beslutade stämman att till slutet av den ordinarie bolagsstämman
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter denna stämma, till revisor välja
Deloitte & Touche AB.

Stämman godkände styrelsens förslag att nedsätta överkursfonden med ett
belopp om 900.000.000 kronor för överföring till en fond benämnd
dispositionsfond att användas efter beslut av bolagsstämman. Skälet är att
andelen bundet eget kapital i bolaget i förhållande till fritt eget kapital bedöms
vara alltför hög och att en överföring till en fri fond skulle öka bolagets
framtida handlingsfrihet.

                                                                   *****

Informationsunderlag till stämman kan erhållas via Elektas
Informationsavdelning, tel 08-587 254 00

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




