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Pressmeddelande 

Stockholm, 4 oktober 2017 
 
Hexagon förvärvar Luciad, en ledande leverantör av lösningar inom 5D visualisering och analys 
 
Hexagon, en ledande global leverantör av informationsteknologier som ökar produktivitet och kvalitet genom geospatiala 
och industriella företagsövergripande applikationer, offentliggör i dag förvärvet av Luciad, ett mjukvaruföretag specialiserat 
på visualisering och analys av geospatial realtidsdata, baserat i Belgien.  
 
Luciads visualiseringsteknologier stöder anslutningar till dynamiska sensorer i en 3D-miljö vilket resulterar i en digital 
verklighet i 5D. Genom snabb fusion av information från olika källor i realtid kan analys utföras i farten. Dessa intuitiva 
kommando- och kontrollsystem gynnar alla typer av applikationer - från allmän säkerhet och smarta städer till försvar och 
intelligens - vilket gör det möjligt för användarna att fatta kritiska beslut baserat på föränderlig information.  
 
"Förvärvet stärker Hexagons förmåga att leverera smarta digitala verkligheter genom att stärka vår Smart M.App-plattform 
med 3D, 4D (integrering av dataflöde från sensorer i realtid) och 5D (dynamisk analys)," säger Ola Rollén, Hexagons vd 
och koncernchef. "Möjligheten att snabbt integrera sensordata i en visuellt pålitlig miljö gör att vi kan få geospatial 
intelligens och situationsmedvetenhet som är nödvändig för uppdragskritiska operationer." 
 
Luciad har över 100 skickliga medarbetare i åtta länder. Deras teknologi används globalt av över 100 000 användare.  
 
Luciad konsolideras från och med i dag och kommer drivas under divisionen Geospatial. Bolagets omsättning uppgick till 
16 MEUR under 2016.  
 
För ytterligare 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 ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten 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 cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 
3 100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 
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