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Rättelse: Elekta vinner majoriteten av en italiensk offentlig upphandling 
av avancerad cancervård

Korrigering av bokningsperiod.

STOCKHOLM – Elekta (EKTA-B.ST) meddelar att man har valts ut att leverera 37 Versa HD 
linjäracceleratorer (linacs) om ett totalt värde av cirka 50 miljoner euro till Servizio Sanitario 
Nazionale, Italiens nationella hälsovård. Det motsvarar 60 procent av linac-upphandlingen. Ordern 
förväntas bokas under Elektas tredje och fjärde kvartal, räkenskapsåret 2022/23. Installationerna 
beräknas vara klara under räkenskapsåren 2023/24 och 2024/25.

Ardie Ermers, Elektas Executive Vice President, Region Europe säger: "Vi är oerhört glada över att se 
fler nationella, regionala och lokala vårdgivare i Europa som väljer Elekta för att tillhandahålla 
cancerbehandling för sina patienter. För Italien innebär det en modernisering av landets installerade 
bas av linacs, vilket ger människor den bästa tekniken inom precisionsstrålterapi. Dessa ersättningar 
kommer ytterligare att stärka vår ledande position på den italienska marknaden."
 
Gustaf Salford, Elektas VD och koncernchef tillägger: "Jag ser detta som ett tydligt åtagande från 
Europa i allmänhet, och Italien i synnerhet, att investera i människors hälsa och ge hopp om 
avancerad cancervård. Vår Versa HD linac, den typ som ska levereras till Italien, utnyttjar de senaste 
framstegen inom teknik för att möjliggöra sofistikerade metoder för att behandla några av de 
vanligaste cancerformerna i regionen."
 
Landets offentliga upphandlingskontor, Consip, skötte det offentliga anbudet. Kontraktet inväntar en 
35-dagars standstill-period från tillkännagivandet av beslutet om kontraktstilldelning.
 
# # #
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Mattias Thorsson, Vice President, Head of Corporate Communications
Tel: +46 70 865 8012, e-post:    Mattias.Thorsson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid
 
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post:  cecilia.ketels@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Om Elekta
Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för varje 
patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och 
kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att 
möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder, och 
det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 700 anställda i vårt globala team är arbetet mer än 
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ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet, och att 
förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp. Elekta har sitt 
huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 40 länder och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer 
information besök   eller följ   på Twitter.elekta.com @Elekta

Denna information är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 2022-10-18 10:24 CEST.
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