
 
 

ELEKTA SLUTFÖR FÖRVÄRVET AV 3D LINE MEDICAL SYSTEMS 
 
 
PRESSMEDDELANDE    
Stockholm den 3 maj 2007 
 
Elekta, världsledande tillverkare av avancerad utrustning för strålbehandling 
av cancer och sjukdomar i hjärnan har idag slutfört förvärvet av 3D Line 
Medical Systems S.r.l.  
 
Genom detta förvärv tillförs Elekta en kompetent FoU-grupp specialiserad på 
stereotaktisk strålkirurgi och dynamisk IMRT-behandling. Därutöver får Elekta 
tillgång till en avancerad produktportfölj bestående av såväl utrustning som mjukvara 
för behandlingsplanering för strålterapi med extremt hög precision och optimerad 
dosdistribution.   
 
Bolaget har 35 anställda och konsulter varav de flesta är baserade i Milano, Italien. 
Bland 3D Lines kommersiella produkter finns ERGO++, en mjukvara specialiserad för 
planering av stereotaktisk strålterapi och dynamisk IMRT, samt DYNART™ en serie av 
multibladskollimatorer för små fält och hög upplösning. 3D Lines nettoförsäljning 
under 2006 var 6 millioner Euro med måttlig lönsamhet. 
 
Köpeskillingen uppgår till 10 millioner Euro kontant för tillgångar i 3D Line Medical 
Systems relaterade till strålterapi samt en summa upp till maximalt 8 millioner Euro 
baserat på prestation under de kommande 3 åren. Elekta kommer att konsolidera 3D 
Line in i Elektakoncernen från och med 1 maj, 2007. 
 
“Såväl 3D Lines nuvarande produkter som dess forskningsportfölj passar extremt väl 
ihop med Elekta och förvärvet är ett viktigt steg i Elektas fortsatta strävan att 
utveckla cancervården”, säger Tomas Puusepp, VD för Elekta. “3D Lines unika 
teknologi för att dynamiskt forma behandlingsstrålen samt planeringssystem för 
stereotaxi, utgör ett utmärkt tillskott till Elektas världsledande lösningar för 
avancerad strålterapi. Med Elektas globala säljorganisation kommer vi att kunna 
möta den ökade efterfrågan som finns för dessa produkter”, avslutar Tomas Puusepp. 
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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 4 000 sjukhus världen över för att bota cancer 
och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar. 
 
Elekta-koncernen har ca. 2 000 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. 


