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Pressmeddelande 
 
Stockholm den 15 mars 2018 
 
Hexagon förvärvar AGTEK, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen 
 
Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknologier, offentliggör i dag förvärvet av AGTEK, ett 
ledande amerikanskt mjukvarubolag specialiserat på planerings- och produktivitetslösningar inom den tunga 
byggindustrin. 
 
AGTEK, med huvudkontor i Livermore, Kalifornien, är en pionjär inom mjukvara för 3D-estimering för 
byggbranschen och är utvecklaren av Earthwork 4D, en komplett lösning för estimering, modellering och 
produktionsuppföljning för byggbolag. Målet med AGTEKs produkter är att strömlinjeforma byggbolagens 
arbetsflöden för estimering och projektledning, genom att använda en uppkopplad, grafisk, programvara som kan 
delas mellan kontoret och byggarbetsplatsen. De möjliggör integrering av innovativa lösningar för maskinstyrning 
och positionering med intuitiv mjukvara för snabb och noggrann kostnadsestimering, 3D-modellering, 
produktionsplanering och analys för spårning av maskiner. Detta förser byggbolag med ett enhetligt 
tillvägagångssätt för att optimera planering, kontrollering och övervakning av utförandet, för att maximera 
produktiviteten.  
 
”Detta förvärv ger byggbolag en omfattande lösning för byggprojektledning, med anslutning till byggarbetsplatsen. 
AGTEKs historik av att utveckla banbrytande, lättanvända produkter gör dem till ett viktigt tillskott till Hexagons 
teknologiportfölj inom tung byggindustri,” säger Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén. ”Då vi rör oss mer 
emot en uppkopplad värld kommer byggprojekt bli allt mer digitala, med fokus på intelligenta arbetsflöden, 
förvaltning av tillgångar och samarbete. Förvärvet av AGTEK återspeglar Hexagons åtagande att integrera 
intuitiva lösningar av 3D-kontrollsystem som minimerar inlärningstiden och implementeringskostnader för 
yrkesverksamma inom byggbranschen. AGTEKs lösningar kommer även addera värde till vår 
företagsövergripande mjukvara för byggledning, HxGN SMART Build, som används för att förhindra kostnads- 
och tidsöverskridanden.”    
 
AGTEK konsolideras från och med idag. Förvärvet har ingen betydande inverkan på Hexagons räkenskaper. 
 
För mer information, 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 
 
 
Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom 
geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer.  
 
Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta 
informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.  
 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 
3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 
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