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PRESSMEDDELANDE    

Stockholm den 1 december 2008 
 

I enlighet med beslut vid årsstämman den 18 september 2008, har Elektas 
styrelseordförande kontaktat bolagets största aktieägare i syfte att formera en 
valberedning. De aktieägare som önskat delta i valberedningsarbetet har i sin tur 
nominerat var sin representant.  
 
Valberedningen som ska förbereda frågor inför årsstämman 2009 utgörs av Ole E. 
Dahl, Orkla ASA, Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder, Martin Jonasson, Andra AP-
fonden, Laurent Leksell, personliga innehav och bolag, samt styrelsens ordförande 
Akbar Seddigh. Valberedningen kommer att inom sig utse en ordförande.  
 
Den 31 oktober 2008 representerade aktieägarna i valberedningen tillsammans 
över 42 procent av rösterna i Elekta AB.  
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till Elektas valberedning kan göra detta via 
e-post valberedningen@elekta.com eller adress; Elekta AB, Valberedningen, Box 
7593, 103 93 Stockholm. 
 
Valberedningens uppdrag löper till dess en ny valberedning är utsedd. 
 
 

****** 
 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Lena Schattauer, Investor Relations, Elekta AB 
Tel: +46 8 587 257 22, +46 70 595 51 00, e-mail: lena.schattauer@elekta.com   
 
Om Elekta 
 
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för 
behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem 
och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt 
arbetsflöde i cancervården.   
 
Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom 
att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva 
lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.  
 
Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag 
får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta. 
 
Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat 
på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.   


