
 
 

 

 
 
ELEKTAS ÅRSREDOVISNING 2004/05 PUBLICERAD 
 
PRESSMEDDELANDE  
Stockholm den 7 september 2005 
 
Elekta har publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2004/05. Den finns nu 
tillgänglig på www.elekta.com tillsammans med övrig dokumentation inför 
bolagsstämman samt på www.waymaker.se.  
 
Årsredovisningen beskriver dagens Elekta, en heltäckande leverantör av kliniska 
lösningar och informationssystem för behandling av cancer och sjukdomar i 
hjärnan.  
 
I april 2005 förvärvades IMPAC Medical Systems, Inc., vilket har medfört att Elekta 
nu kan erbjuda sina kunder ett brett utbud av IT-system för användning inom 
cancervården. Förvärvet av IMPAC innebär en väsentlig förstärkning och gör Elekta 
redo för nästa fas i bolagets utveckling. 
 
Förutom presentationer av IMPACs verksamhet och av Elektas omfattande 
kundstödsprogram – Elekta Lifecycle Services – ger årsredovisningen en ingående 
beskrivning av Elektas kliniska lösningar inom:  
 
- Precis strålterapi  
- Bildstyrd strålterapi  
- Stereotaktisk strålterapi  
- Gammaknivskirurgi  
- Stereotaktisk neurokirurgi  
- Kartläggning av hjärnans funktioner  
 
” Om vi gör en strategisk utblick med en längre tidshorisont, är det tydligt att 
Elekta kommer att fortsätta omvandlingsprocessen från att i huvudsak vara en 
utrustningsleverantör, till att bli en heltäckande partner till sjukvården och leverera 
system, kliniska lösningar och tjänster för hela behandlingsprocessen inom 
onkologi och neurokirurgi.”, skriver VD Tomas Puusepp i VD-kommentaren.  
 
För att beställa tryckta exemplar av årsredovisningen, vänligen sänd ett e-mail till 
ir@elekta.com. 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),  
Tel: 0733-611 000, 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. 
 
 


