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Stockholm den 15 juni 2009 
 
Medicinteknikföretaget Elekta ingår ett samarbetsavtal med Svensk 
Exportkredit (SEK). Avtalet gäller kundfinansiering och omfattar hela 
världen, med undantag för Nordamerika, där Elekta har en etablerad 
partner för kundfinansiering sedan tidigare. 
 
Samarbetet med SEK Customer Financing stärker och breddar Elektas möjligheter 
att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar för kundfinansiering. SEK kommer inom 
ramen för samarbetet att erbjuda vårdgivare över hela världen finansiering i form 
av avbetalningskrediter och leasing av Elektas kliniska lösningar.  
 
Elekta får möjlighet att erbjuda sina kunder finansiering med minimal påverkan på 
den egna balansräkningen.   
 
− Sedan kreditkrisen inleddes har vi sett en ökad efterfrågan på alternativa 
finansieringslösningar. Jag är därför mycket nöjd med att vi nu på bred front kan 
erbjuda våra kunder attraktiva lösningar på det här området, säger Håkan 
Bergström, Elektas finansdirektör.  
 
− Vi är glada över förtroendet att få hjälpa Elekta med dess kundfinansierings-
plattform. Avtalet är helt i linje med vår ambition att öka svenska exportföretags 
konkurrenskraft på den globala marknaden, säger Peter Yngwe, VD för SEK. 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Håkan Bergström Finansdirektör, Elekta AB 
Tel: 08-587 25 520, e-post: hakan.bergstrom@elekta.com  
 
Stina Thorman, Investor Relations, Elekta AB 
Tel: 08-587 25 437, e-post: stina.thorman@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.   


