
 
 

PRESSMEDDELANDE     
 
Stockholm den 24 juni 2004 
 
 
ELEKTA ETABLERAR NYTT DOTTERBOLAG I AUSTRALIEN  
 
Elekta, världsledande leverantör av avancerade och innovativa lösningar för 
strålbehandling av cancer och för icke-invasiv strålkirurgi i hjärnan, inleder idag, 
torsdagen den 24 juni 2004, verksamheten vid sitt nya dotterbolag i Australien, 
Elekta Pty. Ltd.  
 
– Som ett led i den fortsatta förstärkningen av Elektas närvaro i Asien och Stillahavsregionen, 
har Elekta tagit vara på möjligheten att utveckla den potential som finns på de växande 
marknaderna för strålbehandling och neurokirurgi i Australien och Nya Zeeland. Med egen 
närvaro i regionen, säkerställer vi att vi på bästa sätt kan tillgodose våra kunders kliniska 
behov, säger Tomas Puusepp, vice VD för Elekta med ansvar för försäljning, marknadsföring 
och service. 
 
Elekta har levererat kliniska lösningar till kunder i Australien i mer än 20 år och har en stark 
kundbas i landet med en stor mängd installerade utrustningar i Sydney, Melbourne, Perth, 
Brisbane och Townsville. Nyligen har Elekta tagit betydelsefulla order både i Sydney och i 
Perth. Etableringen av det nya dotterbolaget innefattar att Elekta i samförstånd med den 
tidigare distributören övertar personal och kontrakt.  
 
Elektas nya kontor kommer att ligga i Sydney, New South Wales, med försäljnings- och 
servicepersonal strategiskt placerad runt om i Australien.  
 
– Vi ser en växande marknad i Australien och Nya Zeeland och med ett nytt starkt team 
kommer Elekta att stå rustat för att möta samhällets behov av mer effektiva och mindre 
invasiva behandlingsmetoder. Vi gör detta genom att tillhandahålla den mest avancerade 
teknologin och de senaste kliniska lösningarna inom strålbehandling och neurokirurgi till både 
gamla och nya kunder, säger Brendan Vahey, VD för Elekta Pty. Ltd., och ansvarig för 
Elektas verksamhet i Australien. 

******** 
 

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. 
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