
 
 

ELEKTA INLEDER ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER  
 
 
PRESSMEDDELANDE    
Stockholm den 24 januari 2008 
 
Elekta har den 24 januari återköpt 100 000 B-aktier till en snittkurs av 104,79 kr.  
Elektas aktuella innehav av egna aktier uppgår härmed till 1 730 871 B-aktier, 
inkluderat 1 630 871 B-aktier, vilka är i process att makuleras, i enlighet med beslut 
på årsstämman den 25 september. 
 
Det totala antalet aktier i Elekta per den 31 december 2007 uppgår till 93 903 316 
fördelat på 3 562 500 A-aktier och 90 340 816 B-aktier. 
 
Pågående återköp sker i linje med styrelsens beslut den 23 januari 2008, att ge 
mandat till den verkställande ledningen att genomföra återköp av aktier till en 
summa upp till 100 Mkr dock högst 1 200 000 aktier.  
 
För information om genomförande av ytterligare återköp inom detta mandat, 
hänvisar Elekta löpande till http://omxgroup.com/nordicexchange. 
 
Förvärv kommer att ske på den Nordiska Börsen och till ett pris som ligger inom det 
vid förvärvstillfället registrerade kursintervallet. Förvärv får ske under tiden fram till 
nästa ordinarie bolagsstämma. Elektas styrelse avser föreslå bolagsstämman att 
återköpta aktier makuleras. 
  
 

******** 
 
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 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 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. 

 


