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Pressmeddelande  

 
Stockholm 11 juni 2019 
 
Hexagon lanserar nya teknologier och belönar kunder för deras innovationer på sin årliga konferens för 
digitala lösningar – HxGN LIVE 2019  
 
Hexagon AB, ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, står denna vecka som 
värd för HxGN LIVE 2019, en fyradagars konferens på The Venetian i Las Vegas, Nevada, USA. HxGN LIVE 
sammanför tusentals av Hexagons kunder, partners och teknologiska experter från olika branscher och med 
skiftande erfarenheter från hela världen. 
 
Konferensen börjar idag med ett inledningstal av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén på temat “Dina data 
kan rädda världen”.  
 
“Hexagon har en långtgående vision när det gäller att sätta data i arbete för att motverka utarmning av resurser 
och det faktum att jorden drunknar i avfall”, säger Rollén. “Vår strävan är att göra en allt mer autonom framtid 
möjlig och att arbete ska utföras på bästa möjliga sätt – “to do well is to do good”. Detta sätt att ta sig an 
utmaningarna kommer att driva hållbarhet genom effektivitetsvinster, ökad säkerhet och mindre avfall – precis de 
affärsmässiga resultat våra kunder strävar efter.”  
 
Chefer för Hexagons affärsenheter kommer att lansera nya produktteknologier och branschpartnerskap i 
samband med sina introduktionstal onsdagen den 12 juni.   
 
Vinnarna av tävlingen Shaping Smart Change 2019 får sina utmärkelser under konferensen. Årets pristagare har 
visat prov på innovation, varit goda partners till Hexagon och med sina teknologiska framsteg bidragit till att göra 
avtryck i sina branscher och i samhället, både lokalt och globalt.  

 
Nedan följer årets pristagare samt motiveringarna till varför de vann: 
 

• Apex.AI: Utökat användningsområdet av teknologi för autonoma fordon till branscher som 
byggnadsindustrin, tillverkningsindustrin m.fl. 

• Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC): Arbetat för att skapa ett avancerat och intelligent 
kvalitetssystem för fordonstillverkning 

• Bombardier Aerospace: Infört virtuella monteringsteknologier för validering av komponenter inom 
områden som är kritiska för regelefterlevnad 

• Canadian Natural Resources Limited: Stöd åt projekt som främjar livskvalitet och ekonomisk utveckling 
i samhällen där bolaget är verksamt 

• Censeo: Använder georadar-teknologi för att skapa reparations- och inspektionsmetoder med mindre 
påverkan   

• Corbins Electric: Skapat och delat “best practices” i fråga om innovationer, inte bara för bolaget utan 
också för hela branschen 

• CP Police Service: Säkerställt en av de bäst fungerande och säkraste järnvägarna i Nordamerika  

• Frequentis: Bygglösningar som gör information om platser tillgängliga för alla berörda i organisationer  

• Fresnillo: Skapat en integrerad teknologiportfölj för planering, inspektion, drift och övervakning av gruvor  
 

https://hxgnlive.com/2019
http://www.twitter.com/olarollen
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“Våra kunder går i spetsen för förändring och det är med stor glädje vi hedrar årets pristagare för deras innovativa 
bidrag”, säger Rollén. “Deras berättelser inspirerar och motiverar oss alla på Hexagon.” 
 
De som inte personligen närvarar på HxGN LIVE kan ändå uppleva mycket av det som erbjuds genom att följa 
direktsändningar och uppdateringar från konferensens sex spår — Geospatial, Geosystems, Manufacturing 
Intelligence, Mining, PPM och Safety & Infrastructure — hela veckan på hxgnlive.com. Kontinuerliga 
uppdateringar kommer att delas på @HxGNLIVE på Twitter, Instagram, HxGN LIVE på Facebook och LinkedIn.   
 
Nästa globala HxGN LIVE kommer att äga rum i Las Vegas 2021. Fram till dess är Hexagon värd för regionala 
och lokala konferenser runt om i världen. Läs mer på hxgnlive.com/all.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Daniel Johansson, Investor Relations, 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 ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Vi sätter data i arbete i 
syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och 
mobilitet. 
 
Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en 
skalbar och hållbar framtid. 
 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på omkring  
3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 
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