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Pressmeddelande 

 
Stockholm den 29 Maj 2014 
 
Inbjudan till webcast av kapitalmarknadsdag 2014 
Hexagons kapitalmarknadsdag hålls som tidigare meddelats den 2-3 juni som en del av Hexagons internationella 
användarkonferens, HxGN LIVE, i Las Vegas, Nevada, USA. 
 
Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén presenterar Hexagons syn på marknadstrender, affärsläget och ger en 
uppdatering kring Hexagons tillväxtmöjligheter och strategi under en presentation tisdagen den 3 juni 15:00 till 
17:00 (lokal tid, PDT) (se tiden i andra tidszoner). 
 
Delta via webcast  
För att ta del av Ola Rolléns presentation via en webcast, besök cmd.hxgnlive.com. (Obs: Länken blir aktiv endast 

kort tid före presentationens start. 
 
Vänligen observera att den som tar del av presentationen via webcast inte kan ställa frågor.  
 
Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i 
efterhand. 
 
HxGN LIVE TV 
Höjdpunkterna från de seminarier, diskussioner och anföranden som hålls under användarkonferensen HxGN 
LIVE kommer att kunna ses direkt i webb-TV på kanalen HxGN LIVE TV (http://www.hxgnlive.com/tv) under den 
2-5 juni. 
 
För ytterligare information kontakta:  
Carl Gustafsson, Investor Relations Manager, Hexagon AB,  
+46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
 
Kristin Christensen, Vice President, Corporate Communications, Hexagon AB, 
+1 404 554 0972, media@hexagon.com 
 
 
Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och 
visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data 
för att ligga steget före i en föränderlig värld. 
 
Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar 
tid, pengar och resurser. 
 
Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra 
produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning 

säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com 
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