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ELEKTAS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR, DR LAURENT LEKSELL AXLAR NY 
ROLL SOM ARBETANDE STYRELSELEDAMOT – TOMAS PUUSEPP UTSEDD 
TILL NY VD FRÅN DEN 1 MAJ 2005 
 
För att underlätta en kommande period av accelererad lönsam tillväxt och 
etablering på nya marknader, tillkännager medicinteknikkoncernen Elekta idag 
att Dr Laurent Leksell kommer att lämna posten som verkställande direktör den 
1 maj 2005, för att istället axla rollen som arbetande ledamot i Elektas styrelse, 
med ansvar för koncernens strategiska utveckling, långsiktiga kundrelationer 
och marknadsutveckling. Till ny verkställande direktör fr.o.m. den 1 maj 2005 
har Elektas styrelse utsett Tomas Puusepp, för närvarande global chef för 
försäljning, marknadsföring och service inom Elekta. 
 
”Elekta har nått till en punkt i vår utveckling där vi befinner oss i en fas av tilltagande, 
lönsam tillväxt”, säger Laurent Leksell, och fortsätter: ”Vi förstärker och tillför nu mer 
tid och ledningskapacitet till företagets strategiska utveckling.” 
 
Dr Leksell tillägger: ”I min nya funktion kan jag fokusera mer på Elektas långsiktiga 
utveckling och tillväxtstrategi. Det är en roll som jag uppskattar och där jag tror att jag 
kan utföra ett värdefullt arbete för Elekta. Om vi blickar framåt kan vi notera att vi har 
en ytterst konkurrenskraftig portfölj av produkter, kliniska lösningar och tjänster. Vi är 
nummer ett eller två på alla marknader där vi är närvarande; marknader som 
dessutom samtliga har en betydande, fortsatt tillväxtpotential. Vi har en mycket 
effektiv, stabil och kompetent internationell organisation, med förmågan att betjäna 
och stödja ett stort globalt nätverk av ledande sjukvårdsproducenter. Våra kunder 
delar vår vision att målmedvetet och energiskt skapa nya kliniska lösningar för att 
förbättra behandlingen av patienter som drabbats av cancer eller neurologiska 
sjukdomar. Kort sagt befinner vi oss i ett bra läge för att accelerera vår tillväxt och 
utveckling.” 
 
Dr Leksell har varit anställd av Elekta sedan grundandet 1972, och sedan 1986 
arbetat på heltid som verkställande direktör. Under hans ledning har Elekta gått från 
att vara ett litet utvecklingsbolag med två medarbetare och mindre än en million 
kronor i försäljning, till att bli marknadsledande och en global leverantör av 
avancerad medicinsk teknologi och kliniska lösningar för behandling av cancer och 
neurologiska sjukdomar. Elekta har idag en försäljning på tre miljarder kronor, 1,5 
miljarder i eget kapital, 1200 medarbetare och dotterbolag i 18 länder. 
 
Tomas Puusepp utsedd till ny verkställande direktör från 1 maj, 2005 
 
Styrelsen har utsett Tomas Puusepp att efterträda Laurent Leksell som verkställande 
direktör från 1 maj, 2005. Tomas Puusepp ingår i Elektas koncernledning, f n med 
ansvar för Elektas globala försäljning, marknadsföring och serviceverksamhet, och 
har 22 års erfarenhet av chefsansvar från den internationella marknaden för 
medicinsk teknik, inkluderande introduktioner av nya kliniska lösningar och 



 
 

finansieringssystem. Han började på Elekta 1988 och har de senaste 16 åren haft 
olika chefspositioner inom koncernen, bland annat som chef för Elektas verksamhet 
inom neurokirurgi och som VD för Elektas dotterbolag i Nordamerika. 
 
”Tomas och jag har arbetat mycket nära och framgångsrikt tillsammans sedan 1988,” 
säger Laurent Leksell. ”Tomas är en utmärkt efterträdare, han är ytterst erfaren och 
kompetent och har utfört ett fantastiskt arbete för Elekta. Tillsammans har vi sett 
Elekta utvecklas från ett litet svenskt familjeföretag till en börsnoterad koncern och 
internationell marknadsledare. Detta har varit ett mycket spännande och 
stimulerande samarbete. Denna positiva förändring utgör en del av Elektas 
affärsplanering, säkerställer kontinuitet i företagsledningen och banar dessutom väg 
for den fortsatta utvecklingen av nästa generation av dugliga chefer inom Elekta”, 
tillägger Laurent Leksell. 
 
Gerry van Oortmarssen utnämnd till chef för försäljning, marknadsföring och 
service, från 1 maj, 2005 
 
Gerry van Oortmarssen, f n chef för Elektas största marknadsregion Europa (inkl. 
Afrika, Latinamerika och Mellanöstern) kommer att från den 1 maj 2005 att ta över 
det globala ansvaret för Elektas försäljning, marknadsföring och serviceverksamhet. 
 
Gerry van Oortmarssen kom till Elekta 1997, efter att tidigare innehaft ledande 
positioner inom den internationella sjukvårdsindustrin. Han har lång erfarenhet från 
av försäljning, marknadsföring och service av avancerad medicinsk teknik. 
 
”Tomas och Gerry, med sin djupa erfarenhet av Elekta och av våra internationella 
marknader, liksom sin djupa kännedom om våra kunder och deras behov, utgör 
tillsammans med vår övriga koncernledning ett formidabelt team”, sammanfattar 
Laurent Leksell. 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),  
Tel: 0733-611 000, e-post: 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. 
 
För ytterligare information om Elekta, vänligen besök www.elekta.com 
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