
 
 

 
ELEKTA REDOVISAR EN RÖRELSEMARGINAL PÅ 9 PROCENT FÖR TREDJE 
KVARTALET – FÖR HELÅRET FÖRVÄNTAS EN RÖRELSEMARGINAL PÅ CIRKA 
10 PROCENT 
 
 
PRESSMEDDELANDE  
Stockholm den 28 februari 2006 
 
Medicinteknikkoncernen Elekta redovisar en rörelsemarginal för det 
brutna verksamhetsårets tredje kvartal om 9 procent vilket avviker 
negativt från tidigare lämnad prognos om en rörelsemarginal på 11-13 
procent, främst orsakat av tidsförskjutningar av leveranser vilka kommer 
att genomföras under innevarande kvartal. Nettoomsättningen under 
kvartalet ökade med 50 procent till 1 097 Mkr och rörelseresultatet (EBIT) 
ökade med 38 procent till 99 Mkr, jämfört med samma period föregående 
år. Orderingången i kvartalet ökade med 24 procent till 1 165 Mkr. 
 
Rörelseresultatet för kvartalet försämrades med cirka 40 Mkr jämfört med tidigare 
prognos. Av dessa är cirka 30 Mkr hänförligt till leveransförseningar utanför Elektas 
kontroll, samt cirka 10 Mkr hänförligt till kapacitetsuppbyggnad, främst vad gäller 
anpassning och installation för att möta den starka orderingången på 
mjukvarusystem utanför USA.  
 
- Efterfrågan på Elektas kliniska lösningar och IT-system är fortsatt stark, 
kommenterar Elektas VD Tomas Puusepp. Vi ser bland annat en god återhämtning 
vad gäller orderingången inom neurokirurgi under det tredje kvartalet och en 
växande efterfrågan på mjukvarusystem för cancervård. 
 
- Vi är beroende av att våra kunder är redo att ta emot de kontrakterade 
leveranserna. Det handlar om att ombyggnader måste vara klara och inspekterade, 
om att personal ska finnas på plats och att den utrustning vi ofta ersätter ska vara 
avinstallerad. Under kvartalet drabbades vi av oväntade leveransförskjutningar av 
detta slag, vilket påverkat rörelsemarginalen negativt för kvartalet.  
 
Elektas förvärv av IMPAC Medical Systems, fortsätter att utvecklas väl. Bland annat 
har integrationen av IMPAC resulterat i en snabbt och kraftigt ökad ordervolym vad 
gäller mjukvarusystem utanför USA. Dessa system kräver anpassning och 
översättning till lokala språk och förhållanden. Elekta har därför beslutat att 
tidigarelägga investeringar i att bygga upp sådan kapacitet samt även kapacitet för 
installation i USA av system inom det snabbt växande området medicinsk onkologi.  
 
- Som vi tidigare har kommunicerat, förväntar vi oss ett starkt fjärde kvartal, såväl 
vad gäller orderingång, som nettoomsättning och resultat. Rörelsemarginalen för 
helåret påverkas av lägre leveransvolymer än förväntat inom neurokirurgi. 
Samtidigt lever vi alltid med risken för leveransförskjutningar utanför vår egen 
kontroll. Detta tillsammans med de kostnadsökningar som krävs för fortsatt 
tillväxt, gör att vi nu förväntar oss att rörelsemarginalen för helåret kommer att bli 
cirka 10 procent, att jämföra med den bedömning om 11-13 procent som gjordes 
vid ingången av året. Vårt mål att nå en rörelsemarginal på 14-16 procent 
verksamhetsåret 2007/08 kvarstår oförändrat, avslutar Tomas Puusepp. 
 



 
 

Ytterligare kommentarer lämnas när Elekta publicerar sin niomånadersrapport för 
verksamhetsåret 2005/06 den 8:e mars kl 13.00 följt av en telefonkonferens kl 
15.00 samma dag, i enlighet med tidigare inbjudan.  
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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. 1 750 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. 
 


