
 
 

PRESSMEDDELANDE  
 
Stockholm den 15 juni 2005 
 
 
ELEKTA FASTSTÄLLER NYA FINANSIELLA MÅL OCH FÖRESLÅR UTDELNING 
PÅ 6,60 KR 
 
Som framgår av dagens bokslutskommuniké för verksamhetsåret 
2004/05, har Elekta fastställt nya finansiella mål för koncernen, 
inkluderande ett reviderat lönsamhetsmål om att nå 14-16 procent 
rörelsemarginal senast verksamhetsåret 2007/08. För första gången på 10 
år föreslår Elektas styrelse en utdelning. I enlighet med Elektas 
utdelningspolicy föreslås en ordinarie utdelning på 1,60 kr per aktie samt 
utöver detta en extrautdelning om 5,00 kr per aktie. 
 
Elekta arbetar med finansiella mål i syfte att säkerställa uthållig lönsam tillväxt, 
dessa mål ligger till grund för koncernens verksamhetsplanering. Styrelsen har 
reviderat koncernens finansiella mål för verksamhetsåren 2005/06 – 2007/08: 
 
• Elekta har som oförändrat tillväxtmål en årlig försäljningstillväxt på 10-15 

procent i lokal valuta. 
• Koncernen har som mål att förstärka lönsamheten. Målet för 

rörelsemarginalen har höjts till att uppnå 14-16 procent senast för 
verksamhetsåret 2007/08.  

• Räntabiliteten på koncernens sysselsatta kapital skall överstiga 20 procent. 
• Målet för koncernens finansiella stabilitet har reviderats. Soliditetsmålet har 

ersatts av ett mål för koncernens skuldsättningsgrad. Målet är att denna inte 
skall överstiga 0,25. 

 
Förslag om utdelning 
 
Styrelsen föreslår i enlighet med företagets utdelningspolicy en utdelning om 1,60 
kr/aktie, motsvarande 50 Mkr.  
 
Mot bakgrund av bolagets starka finansiella ställning, stabila kassaflöde och 
nuvarande kapitalstruktur har styrelsen vidare beslutat att föreslå en 
engångsutdelning om 5,00 kr/aktie, motsvarande 157 Mkr.  
 
Styrelsens förslag till bolagsstämman innebär således en total utdelning om 6,60 
kr/aktie, motsvarande 86 procent av årets vinst för 2004/05. 
 
Styrelsen avser vidare att till bolagsstämman den 21 september 2005 föreslå ett 
nytt bemyndigande för styrelsen att återköpa maximalt 5 procent av antalet 
utestående aktier i Elekta AB. Beslut om återköp fattas löpande under året på 
grundval av aktiekursens utveckling, Elektas finansiella ställning, 
lönsamhetsutveckling samt investeringsbehov. Aktier återköpta som led i bolagets 
utdelningspolicy, avser styrelsen föreslå bolagsstämman att makulera. 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),  
Tel: 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com 
 
 
Om Elekta 
 
Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, 
heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av 
sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, 
vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten. 
 
Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi 
samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av 
IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara 
för cancerbehandling.  
 
Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota 
cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella 
sjukdomar. 
 
Elekta-koncernen har ca. 1 700 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. 
Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på 
www.elekta.com. 

 
 


