
 

 
 
ELEKTA FÖRHANDLAR OM FÖRVÄRV AV CMS 
 
Förvärv av ledande leverantör av dosplaneringssystem i syfte att stärka 
produktportföljen och påskynda Elektas expansion på den snabbt växande 
marknaden för mjukvarusystem för cancerbehandling 
 
 
PRESSMEDDELANDE  
Stockholm den 8 januari 2008 
 
Elekta AB (publ), (STO:EKTAb), en världsledande leverantör av kliniska 
lösningar för strålterapi och strålkirurgi, offentliggjorde idag att företaget 
förhandlar exklusivt om förvärv av CMS Inc., baserat på en kontant 
köpeskilling om 75 miljoner USD (cirka 480 miljoner SEK). CMS är en av de 
ledande leverantörerna av mjukvarulösningar för dosplanering vid 
strålbehandling av cancer och har system installerade vid över 1 500 
sjukhus och kliniker. Parterna har upprättat ett ’Letter of Intent’. 
Förvärvet är avhängigt slutförda avtalsförhandlingar, genomförande av 
’due diligence’, nödvändiga myndighetsgodkännanden samt i övrigt 
sedvanliga villkor. Avtalet förväntas kunna undertecknas i mitten av 
februari varvid förvärvet skulle kunna slutföras i mitten av mars 2008.   
 
CMS har i mer än 25 år varit ett av de ledande förtagen inom dosplaneringssystem 
för strålterapi och är fortsatt en av marknadsledarna på området. Genom ett förvärv 
av CMS skulle Elektakoncernen tillföras en stark portfölj av avancerad teknologi för 
dosplanering, en stor och växande installerad bas och en etablerad operationell 
infrastruktur för dosplanering. CMS globala försäljningsnätverk och etablerade 
system för kundsupport, tillsammans med en erfaren utvecklingsorganisation gör det 
möjligt för Elekta att påskynda utveckling och marknadsintroduktion av nya 
lösningar för avancerad dosplanering, behandling och arbetsflöde vid strålbehandling 
av cancer.  
 
CMS är också marknadsledande inom dosplanering för protonterapi med system i 
klinisk drift vid 8 protoncentra. Att integrera CMS lösningar för protonterapi med 
Elektas informationshanteringssystem MOSAIQ™, skulle stärka Elektas ledarskap 
inom mjukvarulösningar för protonterapi och vidare fördjupa samarbetet mellan 
Elekta och företagets nuvarande partners inom området. 
 
”Både CMS produkter och marknadsposition passar mycket väl in i Elektas 
företagsstruktur, teknologiportfölj och FoU-planer. Såväl Elektas som CMS kunder 
kommer att kunna dra nytta av företagens kombinerade styrka i produktutveckling 
och kundsupport. Med CMS som en del i Elektakoncernen får vi också nya 
relationer med ett stort antal kunder som idag inte använder Elektas produkter”, 
förklarar Elektas VD Tomas Puusepp. ”Elekta och CMS har samma filosofi kring 
öppna gränssnitt mellan hård- och mjukvara från olika leverantörer och delar 
visionen om dosplaneringsprocessen som en viktig del i den teknologi som krävs 
för nya metoder inom strålbehandling såsom VMAT och adaptiv terapi. Tillsammans 
kan CMS och Elekta fortsätta att utveckla lösningar som optimerar det kliniska 
arbetet och samtidigt erbjuda väldefinierade gränssnitt som tillåter sjukhuset att 
kombinera system från olika leverantörer på ett sätt som är bäst anpassat till deras 
specifika behov.” 



 

 
Nya trender inom dosplanering för strålterapi 
 
”Strålbehandling av cancer är en disciplin som idag utvecklas i mycket snabb takt. 
Nya metoder för dosplanering, bestrålning och arbetsprocesser, gör det möjligt för 
onkologer, strålterapeuter och sjukhusfysiker att utveckla nya metoder som ger 
gott hopp om bättre behandlingsresultat”, säger James P. Hoey, chef för 
Elektakoncernens produktutveckling och VD för Elektas dotterbolag IMPAC Medical 
Systems. ”Elekta leder utvecklingen mot förändrade arbetssätt inom dosplanering, 
ett arbete som idag ofta sker relativt isolerat från det kontinuerliga arbetsflödet i 
behandlingsprocessen. De nya avancerade behandlingsmetoder som nu håller på 
att tas i kliniskt bruk, kräver istället att de olika stegen i dosplaneringsarbetet kan 
ske kontinuerligt, av olika specialister och integrerat med behandlingen. Elektas 
lansering av MOSAIQ™ RTP, det första systemet på marknaden med distribuerad 
funktionalitet för dosplanering är ett viktigt steg för att möta dessa behov. CMS, 
med en rad avancerade mjukvaror i klinisk användning och med nya system och ny 
funktionalitet under utveckling, kommer att kunna ge avsevärda bidrag till vårt 
arbete att vidareutveckla MOSAIQ RTP. Med en stor och mycket kompetent 
utvecklingsgrupp, kommer ett förvärv av CMS att göra det möjligt att väsentligt 
snabbare kunna lansera ny funktionalitet för avancerad dosplanering.  
 
”Inom CMS ser vi mycket positivt på möjligheten att bli en del av Elektakoncernen 
och är fullt inställda på att snabbt slutföra alla nödvändiga steg i processen. 
Tillsammans kommer Elekta och CMS att väsentligt förstärka sin marknadsposition 
och omvandlingen av CMS till Elektakoncernens centrum för dosplanering kommer 
att bli till stor nytta för såväl de båda företagen som för våra kunder”, 
kommenterar Andrew C. Cowen, VD för CMS. 
 
Finansiella effekter av förvärvet 
 
CMS har sitt huvudkontor i St. Louis, Missouri, USA och ägs av en privat aktiefond 
som administreras av den amerikanska investmentbanken Brown Brothers 
Harriman. Företaget har totalt 290 medarbetare. Under verksamhetsåret 2007 
(oktober-september) ökade CMS  sin orderingång med 21 procent till 61 miljoner 
USD. 
 
Elektas ledning bedömer att ett slutfört förvärv kommer att resultera i: 
 

• Positiv effekt på kassaflödet redan från verksamhetsåret 2008/09 
• Svagt negativ effekt på redovisat resultat 2008/09, som en effekt av 

förväntade avskrivningar på immateriella tillgångar i förvärvet och justering 
till verkligt värde av vissa balansräkningsposter, i enlighet med IFRS  

• Ökad försäljningstillväxt, men med begränsad effekt på koncernen som 
helhet mot bakgrund av storleken på den förvärvade verksamheten 

• Fortsatt stark balansräkning och bibehållet finansiellt handlingsutrymme 
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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 CMS 
 
CMS är ett världsledande företag inom utveckling och support av lösningar för dosplanering och 
hantering av arbetsflödet vid strålbehandling av cancer. Med mjukvara för strålterapi installerad vid mer 
än 1500 enheter i hela världen, är CMS en global resurs för cancervården. CMS är ett privatägt företag 
med 290 medarbetare vid sitt huvudkontor i St. Louis, MO och vid kontoren i Tampa, Florida; Freiburg, 
Tyskland; Tokyo, Japan; Sydney, Australien och Shanghai, Kina. Mer information om CMS finns på 
www.cmsrtp.com  
 
Om Elekta 
 
Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som förser onkologer, radioterapeuter, neurokirurger 
och många andra specialister med avancerade verktyg för att bekämpa svåra sjukdomar. 
 
Elekta utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för 
behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan.  
 
Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 4 500 sjukhus världen över och innefattar 
bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv behandling av sjukdomar i hjärnan, Elekta Axesse™ 
och Elekta Synergy® för stereotaktisk och bildstyrd strålterapi och strålkirurgi PrecisePLAN och ERGO++ 
för dosplanering samt MOSAIQ™, en serie mjukvarulösningar för bland annat elektroniska journaler och 
informationshantering i cancervården. 
 
Elektakoncernen, med huvudkontor i Stockholm, har över 2 000 medarbetare globalt. Företaget är 
noterat på den Nodiska Börsen med symbolen EKTAb. 
Mer information finns på www.elekta.com. 
 


