
 
 

 

 
 

 
Pressmeddelande  
 
Stockholm den 13 juni 2017 
 
Hexagon öppnar konferensen HxGN LIVE i Las Vegas  
 
Hexagon, en ledande global leverantör av lösningar inom informationsteknologi, startar idag sin årliga 
användarkonferens HxGN LIVE på The Venetian Hotel i Las Vegas, Nevada, USA. Till den internationella 
konferensen som pågår 13–16 juni kommer tusentals människor från olika branscher för att utbyta idéer 
och utforska de senaste lösningarna för att skapa smarta förändringar.  
 
Under konferensen - som är uppdelad i Geospatial, Geosystems, Manufacturing Intelligence, Mining, 
Process, Power & Marine och Safety & Infrastructure - presenteras en rad teknologier som ligger till grund 
för Hexagons strategi SMART X. Idén bakom SMART X är att göra hela system mer effektiva. Systemen 
byggs kring ett informationsnätverk där uppkoppling är en central egenskap och som förser användare 
med data på det mest intelligenta och mest meningsfulla sättet. 
 
"Vi har en enastående samling av kunder och partners och vi vet att det kommer att bli en inspirerande 
vecka för dem", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef. "För varje år som går blir 
seminarierna, introduktionstalen och teknologierna på HxGN LIVE mer variationsrika. Vi är hedrade över 
att ha deltagare från hela världen här och stolta över att presentera årets program som är inriktat på att 
frigöra den gränslösa och outnyttjade potentialen som finns i data." 
 
Ola Rollén kommer officiellt att öppna konferensen med sitt inledningstal, "Limitless", som sänds idag 
5:30 PM PDT från The Venetian Ballroom och som handlar om formen på potential och hur den ger 
oändliga möjligheter till tillväxt, produktivitet, kvalitet, säkerhet och lönsamhet. 
 
Den fjärde utdelningen av Hexagons årliga utmärkelse inom ramen för Shaping Smart Change Customer 
Recognition Program får i år en framstående plats. Utmärkelsen belönar kunder och partners för innovativ 
användning av Hexagons teknologier. Årets pristagare är Anglo American Kumba Iron Ore, BJ Open Tide 
BoGuan IT Co. LTD, Briggs & Stratton Corporation, the Canadian Department for National Defense 
Mapping and Charting Establishment, Hendrick Motorsports, Prisma Groep, Raízen och Reliance 
Industries Limited. 
 
"Sann innovation finns sällan där väl upptrampade stigar slutar. Det är de som lämnar de utmärkta 
lederna som för vår värld framåt," sa Rollén. "Vårt Shaping Smart Change Recognition Program hedrar 
företag som ger våra innovationer liv genom visionär användning av Hexagons teknologier.” 
 
De som inte kan närvara på HxGN LIVE personligen kan se direktsända digitala sändningar på HxGN TV 
som ger global tillgång i realtid till introduktionstal, seminarier, föreläsningar och mycket annat. Bilder och 
sändningar kommer att läggas ut hela veckan på hxgntv.com. 
 
För mer information om HxGN LIVE, besök hxgnlive.com.  
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 

Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 
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Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknik som driver produktivitet och kvalitet inom 
geospatiala och industriella applikationer.  
 
Hexagons lösningar integrerar sensorer, programvara, domänkunskap och kundflöden i intelligenta 
informationsekosystem som levererar värdefull information. De används i ett brett spektrum av viktiga 
branscher. 
 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om 
cirka 3,1 miljarder Euro. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 
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