
 

 

 

Gustaf Salford utsedd till ny VD för Elekta 
STOCKHOLM – Elekta (EKTA-B.ST) meddelade i dag att Gustaf Salford med omedelbar 
verkan utsetts till ny verkställande direktör och koncernchef. Han har varit tillförordnad VD 
sedan början av juni.  
 
Elektas bolagsstyrelse har genomfört en omfattande rekryteringsprocess som landat i 
slutsatsen att Gustaf Salford uppfyller samtliga kriterier vilka bedöms nödvändiga för att Elektas 
framgångsrika utveckling ska fortsätta. 
 
Laurent Leksell, grundare och styrelseordförande, säger: ”Vi är mycket nöjda över att Gustaf 
accepterat att ta den här positionen. Gustaf började på Elekta för elva år sedan och sedan med 
framgång antagit flera roller där han alltid imponerat på styelsen med sitt ledarskap, sin djupa 
kompetens och internationella affärsmässighet. Gustaf har senast innehaft rollen som vår CFO. 
Gustaf Salford kommer fortsätta vara en högt uppskattad ledare inom organisationen liksom 
han kommer vara en stark bundsförvant till våra kunder världen över.”  
 
Utöver sin MBA från Handelshögskolan i Stockholm, tar Salford med dig en bred erfarenhet från 
olika roller inom Elekta och innan dess som senior managementkonsult, samt djup kunskap från 
MedTech industrin.  
 
Jag är hedrad över att få rollen som VD för detta fantastiska bolag. Jag kommer tillsammans 
med mitt team att accelerera Elektas strategi och framtida lönsamma tillväxt. Som ledande inom 
precisionstrålmedicin strävar vi efter att öka tillgängligheten för cancervård, att bygga uthållighet 
och att fortsätta pressa och expandera gränserna genom innovation,” säger Gustaf Salford.  
 

# # # 
 

För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Mattias Thorsson, Head of Corporate Communications and Public Affairs 
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 
 
Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 26 november 
2020 klockan 07.30 CET. (REGMAR) 
 
Om Elekta 
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra mer än 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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