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Pressmeddelande 

 
Stockholm, 23 oktober 2018 
  
Hexagon stärker sin mjukvaruportfölj för AEC-marknaden (Architecture, Engineering, Construction) 
genom förvärvet av Bricsys 
 
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala lösningar, tillkännager idag förvärvet av Bricsys, en 
snabbt växande utvecklare av CAD-mjukvara (computer-aided design). Bricsys har sedan de grundades, år 
2002, varit i framkant när det gäller att erbjuda öppna teknologilösningar inom byggindustrin som möjliggör 
samarbete mellan olika enheter. 
   
Bricsys CAD-plattform, BricsCAD, stöder generell-, mekanisk- och plåtdesign i 2D/3D samt 
byggnadsinformationsmodellering (BIM) i ett och samma system. Systemet är helt baserat på 
standardformatet för design (.dwg) och ger professionella inom design, konstruktion samt BIM tillgång till 
vertikala CAD-applikationer, framtagna av tusentals tredjepartsutvecklare. Bricsys erbjuder också 
tidsbesparande lösningar drivna av artificiell intelligens - från konceptuell modellering till BIM-flöden och 
molnanslutning.  
 
“Hexagon har länge varit en ledare inom design av detaljer inom konstruktion. Förvärvet av Bricsys stärker 
vår expertis inom byggdesign genom att addera väggar, golv, dörrar och andra relaterade funktioner,” säger 
Ola Rollén, Hexagons vd och koncernchef. “Dessutom kan vi nu erbjuda AEC-marknaden en plattform för 
hela livscykeln - från konceptuell design, CAD, BIM mjukvara och verktyg för att samarbeta, projekt- och 
kostnadsstyrning, arbetspaket för fältet samt information om hur projektet fortlöper, för att sedan ansluta och 
automatisera hela bygg- och konstruktionsprocessen genom vår lösning SMART Build.” 
 
Bricsys har huvudkontor i Gent i Belgien och kommer att tillhöra Hexagons division PPM. Förvärvet 
konsolideras från och med idag. Omsättningen för 2017 uppgick till cirka 13 MEUR. 
 
För mer information, kontakta: 
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, 08-601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 
 
Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd 
där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla 
processer. 
 
Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och 
dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom 
tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer. 
 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 19 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om 
cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

https://twitter.com/olarollen
mailto:ir@hexagon.com
https://twitter.com/kristin4change
mailto:media@hexagon.com
http://www.hexagon.com/
https://twitter.com/hexagonab

