
 

 

 

GenesisCare investerar stort i Elektas teknik för cancerbehandling vid sin entre på den 
amerikanska marknaden 
 
Elekta stänger en stor order på cirka 200 miljoner USD, som inkluderar ett antal 
linjäracceleratorer, servicekontrakt och 11 Elekta Unity-system, som därmed överträffar målet 
om 75. 
 
ATLANTA - Elekta (EKTA-B.ST) meddelade idag att den australiensiska 
cancervårdsleverantören GenesisCare har beställt flera Elekta linjäracceleratorer (linac) – varav 
11 är MR-linac-system, Elekta Unity – för att säkerställa att amerikanska cancerkliniker har de 
senaste tillgängliga behandlingslösningar. Det totala ordervärdet är cirka 200 miljoner USD (c:a 
2 miljarder SEK) under de kommande fem åren. Ordervärdet som bokas under det första 
kvartalet av Elektas räkenskapsår 2020/21 kommer att uppgå till cirka 100 miljoner USD (c:a 1 
miljard SEK). 
 
I december 2019 tillkännagav GenesisCare förvärvet av den stora amerikanska leverantören av 
onkologitjänster, 21st Century Oncology, vilket markerar deras inträde i USA. Detta följer 
GenesisCares framgångsrika expansion i Spanien och Storbritannien under de senaste fem 
åren. Vid tillkännagivandet av detta nyliga förvärv, sade GenesisCare att de skulle investera 300 
miljoner USD i USA, inklusive installation av modern utrustning. 
 
Dan Collins, grundare av GenesisCare och verkställande direktör, sa: ”Genom vårt samarbete 
med 21st Century Oncology kommer vi att ha ett globalt nätverk med nästan 200 
behandlingscentra. Vårt mål är alltid att ge patienter en högkvalitativ cancervård nära hemmet, 
och vi ser fram emot att öka tillgången av innovativ teknik med Elekta. Vi är särskilt glada över 
att introducera Unity i många regioner i USA och bidra till insamlingen av kliniska bevis som 
visar den enorma potentialen för strålterapi med magnetisk resonans.” 
 
Unity är Elektas MR-linac, ett system för strålningsterapi med magnetiskt resonans (MR/RT) 
som möjliggör adaptiv precisionstrålningsterapi genom realtids MR-avbildning av tumören under 
behandling. Med denna order överträffar Elekta ordermålet om 75 enheter satt för mitten av 
2020 nu och når totalt 80 enhetsorder. 
 
"Vi är mycket glada över att förlänga vår långvariga relation med GenesisCare när de bygger 
upp sin närvaro i USA," sade Richard Hausmann, Elektas VD och koncernchef. ”Deras höga 
ambitioner inom precisionstrålmedicin överensstämmer bra med våra. Detta gör att 
GenesisCare kan erbjuda de bästa resultaten för sina cancerpatienter.” 
 
De första leveranserna av beställningen planeras till juli 2020. 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations 
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com  
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
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Mattias Thorsson, Head of Corporate Communications and Public Affairs 
Tel: +46 70 865 8012, e-post: Mattias.Thorsson@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 18 maj 2020 
klockan 07.30 CET. (REGMAR) 
 
Om Elekta 
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda 
jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad 
strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och 
är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på 
Twitter, @elekta. 
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