
 
 

 

 
 

 
 

 
1 

Pressmeddelande 

 
Stockholm den 11 juni 2014 
 
Hexagon förvärvar North West Geomatics Ltd. 
 
Hexagon förvärvar de återstående 90 procenten av aktierna i North West Geomatics Ltd., vilket därmed gör 
bolaget till ett helägt dotterbolag till Hexagon. Hexagon förvärvade 10 procent av aktierna i North West Geomatics 
2012.  
 
North West Geomatics, även känt som North West Group (North West), erbjuder högkvalitativa flygfotografier och 
relaterade geospatiala tjänster till ingenjörs- och karteringsföretag, miljöorganisationer och myndigheter. North 
West äger dessutom den största bildbanken med högupplösta bilder och data baserade på LiDAR (Light 
Detection and Ranging) i Kanada. North West har varit en föregångare i att utveckla tekniker för att förbättra 
effektiviteten och produktiveten i insamling av bilddata och den efterföljande fotogrammetriska bearbetningen. 
Valtus - North Wests databas - gör det även möjligt för kunder att bidra med eget innehåll till bildbanken. Genom 
att investera en betydande del av sina resurser i forskning och utveckling har North West blivit en ledande aktör 
inom flygfotografering. 
 
”North West ger oss värdeful kunskap kring att sälja bilddata som en service (CaaS) genom databasen Valtus 
som även gör det möjligt för kunder att bidra med eget innehåll. Tillsammans med framsteg inom 
sensorutveckling och förvärven av AHAB, Aibotix, Geosoft och Tridicon kommer North West att vara en viktig del 
av Hexagons ambitioner inom detta område”, säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. 
 
North West Geomatics konsolideras från och med idag. Nettoomsättningen uppgick till cirka 10 MEUR under 
2013. 
 
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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