
 

Ioannis Panagiotelis utsedd till Chief Marketing and Sales Officer 
 
STOCKHOLM, 23 augusti 2017 – Elekta (EKTA-B.ST) har utsett Ioannis Panagiotelis till 
Chief Marketing Officer and Sales (CMSO) med omedelbar verkan, efter det att Chief 
Commercial Officer Ian Alexander beslutat att sluta. 
 
Alla Elektas marknader kommer att rapportera till CMSO utom Kina och Nordamerika 
som kommer att rapportera till vd och koncernchef. Panagiotelis, som anställdes av 
Elekta tidigare detta kalenderår, kommer fortsätta att leda Elektas globala 
marknadsföringsinsatser. 
 
– Ioannis är en mycket god ledare som kommer att påskynda implementeringen av 
åtgärder för att öka vår marknadstillväxt med särskild fokus på kundnöjdhet, säger 
Elekta vd och koncernchef, Richard Hausmann. 
 
– Vi beklagar att Ian Alexander lämnar Elekta och önskar honom all lycka med sitt nästa 
uppdrag. Ian har outtröttligt lett vår kommersiella organisation i många år och vi är 
tacksamma för hans många bidrag till Elekta, tillägger Richard Hausmann. 
 
Elektas koncernledningen per 1 september 2017: 
 

 Richard Hausmann, Vd och koncernchef 

 Gustaf Salford, Ekonomi- och finansdirektör 

 Karin Svenske Nyberg, EVP HR 

 Maurits Wolleswinkel, Chief Strategy Officer 

 John Lapré, Chief Technology Officer 

 Ioannis Panagiotelis, Chief Marketing and Sales Officer 

 Steven Wort, Chief Operating Officer 

 Peter Gaccione, EVP Region North America 

 Anming Gong, EVP Region China 

 Jonas Bolander, General Counsel and EVP 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Gert van Santen, Elekta Corporate Communications 
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com  
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Johan Andersson, Director Investor Relations, Elekta AB  
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
 
Om Elekta 
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som 
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används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller 
sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete 
med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. 
Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa 
kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom 
strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och 
huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com. 
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