
 
 

 

PRESSMEDDELANDE 
 
Stockholm den 4 april 2005  
 
 
ELEKTA AB SLUTFÖR FÖRVÄRVET AV IMPAC MEDICAL SYSTEMS, INC. 
 
Elekta AB (publ) (SSE: EKTAb) meddelade idag att förvärvet av IMPAC 
Medical Systems, Inc. (Nasdaq: IMPC - News) slutförts i och med att 
IMPACs aktieägare lämnat sitt godkännande till affären. 
 
Idag, den 4 april 2005, godkände aktieägarna i IMPAC avtalet med Elekta om att 
slå samman IMPAC med ett dotterbolag till Elekta. Som ett resultat av denna 
sammanslagning, vilken verkställdes idag, är IMPAC nu ett helägt dotterbolag till 
Elekta. I enlighet med villkoren i avtalet, kommer Elekta att betala 24.00 dollar 
kontant för varje utestående aktie i IMPAC. Från och med idag upphör därmed 
handeln med IMPACs aktier på NASDAQ. 
 
Aktieägare i IMPAC som har sina aktier direktregistrerade kommer att erhålla 
instruktioner per post som beskriver hur deras aktiecertifikat ska utbytas mot 
kontant betalning. Aktieägare i IMPAC vilkas aktier vilka är registrerade hos bank 
eller aktiemäklare kommer att erhålla instruktioner från dessa. 
 

******** 
 

För  ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB 
Tel: 0733 611 000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com 
 
Om Elekta 
 
Elekta är en internationell och världsledande medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska 
lösningar för strålbehandling av cancer med hög precision, liksom för icke-invasiv och minimalinvasiv 
behandling av sjukdomar i hjärnan. Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma 
Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided 
radiation therapy, IGRT) samt relaterade mjukvarusystem för planering och patienthantering.  
 
Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 2 000 sjukhus världen över för att bota 
cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella 
sjukdomar. 
 
Genom att utveckla kliniska lösningar i nära samarbete med partners inom forskning och avancerad 
produktutveckling kan Elekta möta sjukvårdens behov av minskade vårdkostnader, liksom patientens 
önskan om mer skonsamma behandlingsformer. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller 
minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt  ändamålsenliga som kostnadseffektiva och 
skonsamma för patienten. 
 
Elekta grundades 1972 och huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Företaget är listat på 
Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com 
 
Om IMPAC 
 
IMPAC grundades 1990 och är den ledande tillverkaren av mjukvara för administration av onkologi, 
samt har vidareutvecklat sin kärnverksamhet till att innefatta ett heltäckande system för elektroniska 
journaler för strålterapi respektive medicinsk onkologi, digital bildhantering, fullständig 
klinikadministration, informationssystem för laboratorier och cancerregistrering. IMPACs produkter 
används av samtliga de grupper av medicinsk personal som bidrar till cancerpatientens behandling. I 



 
 

 

Nordamerika finns IMPACs system installerade vid över 1 300 onkologiska centra, över 1 100 
cancerregistreringsinstitut och mer än 400 laboratorier för klinisk patologi. 
 
IMPAC erbjuder även möjligheten att koppla ihop multipel sjukvårdsinformation med bildsystem, via 
HL7 och DICOM-standard. National Oncology Database™ (NODB) är en av de ledande och största 
onkologidatabaser som finns tillgängliga inom dagens cancerforskning. Ytterligare information om 
IMPAC finns tillgänglig på www.impac.com. 
 


