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Pressmeddelande 

 
Stockholm den 19 juni 2018 
 
Hexagon förvärvar SPRING Technologies, en mjukvaruleverantör för 
maskinverktygssimulering och verifiering 
  
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala lösningar, tillkännager idag förvärvet av 
SPRING Technologies, en mjukvaruleverantör specialiserad på integrerade lösningar för optimering 
av bearbetningsflödet genom maskinverktygssimulering, verifiering och optimering av verktygsbanor 
samt maskinverktygshantering. Dess lösningar används av originaltillverkare (OEM) och 
leverantörer över hela världen och bidrar med att effektivisera tillverkningsprocesser genom 
optimering av maskinverktygsprestanda och produktivitet. 
 
SPRING Technologies har levererat banbrytande CNC-lösningar (Computer Numerical Control) för 
verktygsmaskiner i över 30 år. Dess viktigaste lösningsportfölj, NCSIMUL, är en omfattande serie 
integrerade lösningar som tillhandahåller inbyggd CNC-kodprogrammering, CNC-simulering, 
skärnings- och verktygsbibliotek, CNC-programhantering, realtidsmaskinsövervakning och 
publicering av tekniska innehåll. Tillsammans möjliggör lösningarna fullständig kontroll över 
bearbetningsprocessen inom flera olika tillverkningssektorer inklusive flyg-, bil-, medicin-, energi- 
och transportsektorn. 
 
”Tillverkningen måste vara `smart´ om den ska producera nästa generations produkter till lägre 
kostnader. Förvärvet av SPRING Technologies stärker ytterligare vår ACE-strategi (Autonomous 
Connected Ecosystem) som syftar till att möjliggöra den smarta fabriken”, säger Ola Rollén. 
”Maskinbearbetningssimulering är väsentlig för att koppla samman den fysiska världen med den 
digitala och uppnå autonomi, vilket är fundamentalt för att leverera smarta fabrikslösningar.” 
 
SPRING Technologies har cirka 100 anställda med huvudkontor i Frankrike och kontor i USA, 
Tyskland och Kina. Företaget kommer att tillhöra divisionen Hexagon Manufacturing Intelligence 
som en del av verksamheten för CAD/CAM och mjukvara för tillverkning, som för närvarande leds 
av varumärket Vero Software.  
 
SPRING Technologies kommer att konsolideras efter att myndighetsgodkännande medgivits. 
Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexagons räkenskaper.  
 
 
För mer 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 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 18 000 anställda i 50 länder och en 
nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB 
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