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ELEKTA INTRODUCERAR ELEKTA CAPITAL™ FÖR FINANSIERING AV 
AVANCERADE KLINISKA LÖSNINGAR 
 
Den internationella medicinteknikkoncernen Elekta tillkännagav idag 
introduktionen av Elekta Capital™. Elekta kommer att erbjuda finansiella 
lösningar till sina nordamerikanska kunder i samarbete med De Lage Landen, 
en internationell leverantör av högkvalitativa finansieringslösningar med lång 
erfarenhet av finansiering inom sjukvårdssektorn. 
 
Elekta Capital™ kommer att bistå företagets kunder genom att arrangera 
konkurrenskraftiga finansieringslösningar för Elektas världsledande kliniska lösningar 
och ge kunderna möjlighet att arbeta med experter som förstår sjukvårdsmarknadens 
speciella behov och likaså är väl insatta i de fördelar som Elektas system erbjuder. 
  
“Elekta erbjuder ett heltäckande supportprogram för att säkerställa maximal kundnytta 
under hela livscykeln för våra kliniska lösningar,” säger Anthony De Carolis, VD för 
Elekta Inc, och ansvarig för koncernens verksamhet i Nordamerika. “Detta nya utbud av 
finansieringslösningar förenklar för kunderna att investera i Elektas produkter och 
förstärker Elektas konkurrenskraft.” 
 
 “De Lage Landen har en stark internationell närvaro med djup förståelse av de speciella 
behov som finns hos sjukvårdsleverantörer,” tillägger Anthony De Carolis. “Företaget är 
också känt för en mycket god kundsupport, vilket gör det till en ideal partner för Elekta.” 
 
Om De Lage Landen: 
 
De Lage Landen tillhandahåller flexibla tillgångsbaserade finansiella produkter för att 
underlätta för tillverkare, försäljare och distributörer att marknadsföra sina kapitalvaror. 
Företaget betjänar partners i Europa, Amerika, Sydöstasien, Australien och Nya 
Zeeland. De Lage Landen är ett helägt dotterbolag till den holländska Rabobank Group, 
som har en AAA-rating av Moody’s och Standard & Poors. Under 2003 ökade De Lage 
Landen sin vinst till 129,7 miljoner US dollar och sin balansräkning till 17.8 miljarder US 
dollar. För ytterligare information, vänligen besök www.delagelanden.com. 
 

******** 
 
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. 
 
För ytterligare information om Elekta, vänligen besök www.elekta.com 
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