
 
 

ELEKTA SLUTFÖR FÖRVÄRVET AV 80 PROCENT AV BMEI 
 
 
PRESSMEDDELANDE  
Stockholm den 24 augusti 2006 
 
Elektas förvärv av 80 procent av aktierna i den kinesiska leverantören av 
utrustning för strålbehandling Beijing Medical Equipment Institute (BMEI) 
och omvandlingen av bolaget till ett Joint Venture (JV) är slutfört i och 
med att myndigheten för Industri och Handel i Beijing har utfärdat 
affärslicens för det nya bolaget. 
 
Den 31 mars 2006, meddelade Elekta att man skrivit ett avtal om att förvärva 80 
procent av BMEI avhängigt godkännande från det kinesiska Handelsministeriet 
samt andra formella villkor. Tidigare denna vecka meddelade Beijings myndighet 
för Industri och Handel att man beviljat den affärslicens som krävs för det nya 
bolaget.  
 
Avtalet inkluderar en option för Elekta att begära, och säljaren Beijing 
Pharmaceutical Group Co. Ltd. att påkalla överförande av de återstående 20 
procenten av det samägda bolaget (JV) till Elekta.  
 
BMEI är den största inhemska leverantören i Kina av utrustning för strålbehandling 
med en installerad bas på omkring 260 system. Företaget har ett starkt fokus på 
forskning och utveckling och ett mycket kvalificerat ingenjörsteam. 
 
Detta strategiska förvärv förstärker Elektas position på den snabbt växande 
kinesiska marknaden för strålbehandling av cancer. BMEI gör det möjligt för Elekta 
att möta Kinas och andra utvecklingsmarknaders behov av mindre kapitalintensiv 
utrustning för strålbehandling. Förvärvet av BMEI gör Elekta till en heltäckande 
leverantör av linjäracceleratorer i samtliga prestandasegment. Enligt de planer som 
lagts, kommer BMEI att inom två år lansera en helt ny kostnadseffektiv utrustning 
för strålterapi för såväl den kinesiska som den internationella marknaden, vilken 
kommer att komplettera Elektas nuvarande produktportfölj. 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Peter Ejemyr 
 Informationsdirektör, Elekta AB (publ),  
Tel: 0733-611000 (mobil),  
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. 1 850 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. 
 
 


