
 

PRESSMEDDELANDE 
 
Stockholm den 22 april 2004 
 

ELEKTA UTSER NY CHEF FÖR SIN VERKSAMHET I NORDAMERIKA 
 
Elekta har rekryterat Anthony G. De Carolis som regional chef för Nordamerika och 
tillika President och CEO i Elekta, Inc. fr.o.m. den 1 maj. De Carolis tar ansvar för 
Elektas hela verksamhet i Nordamerika med över 200 anställda och med ansvar för 
all försäljning i regionen, vilken utgör mer än 40 procent av Elektas totala 
försäljning. På den amerikanska marknaden är metoder för strålkirurgi med Leksell 
Gamma Knife® väl etablerade sedan länge. Inom strålbehandling av cancer har 
Elekta under flera år kontinuerligt ökat sin marknadsandel. 
 
“Jag tycker det ska bli mycket spännande att börja på Elekta, ett företag som har 
etablerat sig som teknologiskt ledande både inom strålkirurgi och inom 
strålbehandling av cancer”, säger De Carolis. “Jag ser stora möjligheter inom den 
närmaste framtiden inte minst med den pågående lanseringen av Elekta Synergy™, 
den första strålbehandlingsutrustningen i världen med integrerad utrustning för 
högupplösta tredimensionella röntgenbilder. Både kliniskt och affärsmässigt är jag 
övertygad om att Elekta och dess amerikanska medarbetare kommer att ha fortsatt 
framgång”, avslutar De Carolis. 
 
Anthony De Carolis har omfattande erfarenhet från försäljning av kapitalutrustning 
inom medicinsk teknik. Med sina mer än 20 framgångsrika år i ledande befattningar 
på General Electric Medical Systems, Toshiba America Medical Systems och Fisher 
Imaging Corporation, kommer De Carolis att utgöra en viktig förstärkning för 
Elektas expanderande verksamhet i Nordamerika. 
 
Tomas Puusepp, ansvarig för Elektas globala försäljning, marknadsföring och 
service och tidigare samtidigt chef för Elektas verksamhet i Nordamerika, kommer 
nu att helt fokusera på Elektas globala utveckling.   
 

*********** 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),  
Tel: 0733-611000, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com 
 
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. 
 
Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com 
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