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Pressmeddelande 

 
Stockholm den 2 juni 2014 
 
Startskott för Hexagons konferens HxGN LIVE 2014  
 
I dag inleds Hexagons konferens HxGN LIVE 2014. Konferensen som har tusentals deltagare pågår i fyra dagar 
mellan den 2-5 juni på MGM Grand Hotel i Las Vegas, USA. 
  
HxGN LIVE är ett forum för Hexagons kunder och samarbetspartners som vill ta del av de senaste trenderna 
inom design-, mät- och visualiseringsteknologier. Konferensen ger dem möjlighet att utbyta idéer samt att utforska 
lösningar för en bättre och smartare värld. 
  
Temat på konferensen är “Great Stories Start Here”. Konferensen visar styrkorna i Hexagons portfölj med 
demonstrationer av spetsteknologier, presentationer av branschexperter, praktisk träning och möjligheter till 
erfarenhetsutbyte med kollegor från hela världen. 
  
“Vi har enastående kunder och partners och vi vet att detta är en betydelsefull vecka för dem”, säger Ola Rollén, 
VD och koncernchef för Hexagon. ”Varje år blir HxGN LIVE allt bredare ifråga om seminarier och framträdanden, 
teknologierna vi erbjuder, upplevelserna och deltagarna. Vi är stolta över att ha användare här från hela världen 
under fyra dagar och är förväntansfulla inför att visa dem vidden av Hexagons globala nätverk”. 
  
Ola Rollén kommer att öppna konferensen med sitt tal “The Disruptive Power of Transformation” måndagen den 2 
juni kl 17.30 lokal tid i MGM Grand Garden Arena. 
  
Det digitala inslaget är stort i årets konferens som innehåller flera nyheter. Deltagarna får bland annat enkelt 
tillgång till information om och från konferensen med HxGN LIVE Mobile app (för iPhone/iPad eller Android-
enheter) och de kan se aktiviteterna i direktsänd webb-tv via HxGN LIVE TV. 
  
Under denna konferens delas Hexagons Shaping Change-utmärkelse ut för första gången (Shaping Change 
Recognition Progamme). Priset ges till kunder och partners vars användning av Hexagons teknologier haft stor 
betydelse. Årets pristagare är Bechtel, National Geospatial-Intelligence Agency, New Zealand Police, Shell, 
Vale SA och Zimmer. 
  
“Våra teknologier utvecklas ständigt. Vi vill belöna företag som delar vår vision och som matchar vårt åtagande att 
dela med oss av lösningar till användare över hela världen“, säger Ola Rollén. “Vi ser fram emot att ge 
pristagarna utmärkelsen och hylla dem för deras samhällsinsatser”. 
  
Pristagarna kommer att få sina utmärkelser under måndagens inledningstal som direktsänds live via 
hxgnlive.com/tv. Bilder och filmer från anföranden, seminarier och visningar kommer att sändas under hela 
veckan på hxgnlive.com/tv. 
 
Besök www.hxgnlive.com för mer information om HxGN LIVE. 
 

http://hxgnlive.com/mobile-app.htm
http://hxgnlive.com/hxgn-live-tv.htm
http://hxgnlive.com/hxgn-live-tv.htm
http://hxgnlive.com/hxgn-live-tv.htm
http://www.hxgnlive.com/
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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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