Stockholm, 28 februari 2020

Finansinspektionens diarienummer: 20-4653

TILLÄGG 2020:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ELEKTA AB (PUBL) MTN-PROGRAM

Tillägg till grundprospekt avseende Elekta AB (publ) (”Elekta”) MTN-program, godkänt och
registrerat av Finansinspektionen den 13 juni 2019 (diarienummer 19-10456)
(”Grundprospektet”).
Detta tillägg till Grundprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om
handel med finansiella instrument samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den
28 februari 2020 och offentliggjorts på Elektas webbplats den 28 februari 2020. Vid tidpunkten
för godkännande av detta tilläggsprospekt föreligger inga utestående erbjudande och någon rätt
till återkallelse föreligger således inte.
Detta tillägg till Grundprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Grundprospektet
som återfinns på Elektas webbplats www.elekta.com.
Detta tillägg till Grundprospektet har upprättats med anledning av att (i) Annika Espander Jansson
har utträtt ur Elektas styrelse, (ii) Elekta har bytt revisor till Ernst & Young AB, (iii)
huvudförhandling har inletts i den process som ett av Elektas dotterbolag i Italien är involverade
i och (iv) då årsredovisningen och koncernredovisningen för Elekta för redovisningsår 2018/2019
finns tillgänglig sedan 12 juli 2019 samt att delårsrapporten för maj-januari 2019/2020 finns
tillgänglig sedan 20 februari 2020, vilket ger upphov till följande ändringar i Grundprospektet:
•
•

Under avsnittet ”FÖRVALTNINGS-, LEDNINGS- OCH KONTROLLORGAN” på sida 39 stryks
samtlig information relaterad till Annika Espander Jansson.
Avsnittet rubricerat ”Revision” på sida 43 stryks och ersätts med följande:
Revision
Revisorerna kontrollerar styrelsens samt vd och koncernchefens arbete, granskar och reviderar
räkenskaperna samt informerar årsstämman och styrelsen. Vid årsstämman 2019 valdes det registrerade
revisionsbolaget Ernst & Young AB (”EY”) till revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma,
med Rickard Andersson som huvudansvarig revisor. EY har varit revisor i Elekta sedan årsstämman
2019.
Rickard Andersson är född 1973 och är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Han har inga uppdrag
i andra företag som påverkar hans oberoende som revisor i Elekta.
Adress till Bolagets revisorer:
Ernst & Young AB
Jakobsbergsgatan 24
111 44 Stockholm
Elektas koncernredovisning har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards
(IFRS) såsom de antagits av Europeiska Unionen, i årsredovisningslagen (1995:1554) och av Rådet för

Finansiell Rapportering RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolagets
finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för
juridiska personer.

•

Avsnittet rubricerat ”Aktieägare” på sida 43 och 44 stryks och ersätts med följande:
Aktieägare
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgick per den 31 januari 2020 till 383 568 409. De två största ägarna
är Fjärde AP-fonden samt Laurent Leksell med familj & bolag.
15 största aktieägare per 2020-01-31
B-aktier

Totalt

Andel
kapital

Andel
röster

24,988,041

24,988,041

6.5%

4.8%

8,056,624

23,037,393

6,0%

30,5%

Swedbank Robur Funds

20,441,083

20,441,083

5.3%

3.9%

AMF Insurance & Funds

19,979,824

19,979,824

5.2%

3.9%

T. Rowe Price

18,117,940

18,117,940

4.7%

3.5%

SEB Funds

17,161,897

17,161,897

4.5%

3.3%

Nordea Funds

13,364,696

13,364,696

3.5%

2.6%

Lannebo Funds

10,401,000

10,401,000

2.7%

2.0%

Vanguard

10,185,348

10,185,348

2.7%

2.0%

Baillie Gifford & Co

9,518,507

9,518,507

2.5%

1.8%

Handelsbanken Funds

9,193,611

9,193,611

2.4%

1.8%

Pictet Asset Management

7,799,359

7,799,359

2.0%

1.5%

Alecta Pension Insurance

7,790,000

7,790,000

2.0%

1.5%

Andra AP-fonden

7,289,789

7,289,789

1.9%

1.4%

BlackRock

6,971,846

6,971,846

1.8%

1.3%

Ägare

A-aktier

Fjärde AP-fonden
Laurent Leksell med familj & bolag

14,980,769

Aktier ägda av de 15 största aktieägarna

14,980,769

191,259,565

206,240,334

53.8%

65.8%

Övriga

0

177,328,075

177,328,075

46.2%

34.2%

Totalt antal emitterade aktier

14,980,769

368,587,640

383,568,409

100,0%

100,0%

Källa: Modular Finance AB, 2020-01-31

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan
Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns
inte heller några överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över
Bolaget förändras.
Aktieägarnas inflytande utövas genom aktivt deltagande i de beslut som fattas på bolagsstämman. För
att säkerställa att kontrollen över Bolaget inte missbrukas följer Bolaget aktiebolagslagens (2005:551)
bestämmelser samt svensk kod för bolagsstyrning.
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•
•

Avsnittet ”Utredning i Italien” på sida 45 ändras genom att följande läggs till efter sista
meningen i stycket: ”Huvudförhandling inleddes i februari 2020”.
Avsnittet rubricerat ”Införlivande genom hänvisning” på sida 46 stryks och ersätts med
följande:

Införlivande genom hänvisning
Koncernens finansiella rapporter för räkenskapsåren 2016/17, 2017/18 och 2018/19 samt
delårsrapporten maj - januari 2019/20 utgör en del av detta Grundprospekt och ska läsas som en del
därav. Dessa finansiella rapporter återfinns i Elektas årsredovisningar för räkenskapsåren 2016/17,
2017/18 och 2018/19 och delårsrapporten för maj - januari 2019/20. Elektas årsredovisningar för
räkenskapsåren 2016/17, 2017/18 och 2018/19 har reviderats av Bolagets dåvarande revisor och
revisionsberättelsen är fogad till årsredovisningen. De delar i nedan angivna dokument som inte har
införlivats genom hänvisning finns antingen återgivna i detta Grundprospekt eller saknar enligt
tillämplig prospektförordning relevans för upprättandet av ett grundprospekt.
Årsredovisning 2016/17

Sida

Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Revisionsberättelse

70
72
76
80
106

Årsredovisning 2017/18

Sida

Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Revisionsberättelse

76
78
82
86
114

Årsredovisning 2018/19

Sida

Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Revisionsberättelse

74
76
80
84
116

Delårsrapport maj-januari 2019/20

Sida

Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys

11
13
15

Förutom Elektas reviderade koncernredovisning för räkenskapsåren 2016/17, 2017/18 och 2018/19 har
ingen information i detta Grundprospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisor.
De införlivade rapporterna hålls tillgängliga på Elektas hemsida, www.elekta.com.

•

Avsnittet rubricerat ”Tillgängliga handlingar” på sida 46 i Grundprospektet stryks och ersätts
med följande:
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Tillgängliga handlingar
Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk form. Kopior av handlingarna hålls också
tillgängliga på Elektas huvudkontor under Grundprospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid på
vardagar):

•

•

Bolagets bolagsordning.

•

Bolagets och dotterbolags årsredovisningar för räkenskapsåren 2016/17, 2017/18 och 2018/19
(inklusive revisionsberättelser).

•

Bolagets delårsrapport för perioden maj - januari 2019/20.

Avsnittet rubricerat ”Adresser” på sida 47 ändras så att texten under rubriken ”REVISORER”
stryks och ersätts med följande:
REVISORER
Ernst & Young Aktiebolag
Besöksadress
Jakobsbergsgatan 24, Stockholm
Postadress
Box 7850
103 99 Stockholm
ey.se
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