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Stockholm, 8 januari 2020 
 
Hexagon stärker sin produktportfölj inom smarta gruvlösningar genom förvärvet av Blast Movement 
Technology (BMT)  
 
Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde 
idag förvärvet av BMT, ett banbrytande företag inom övervakning och analys av sprängning i dagbrott. BMT 
kompletterar Hexagons befintliga portfölj inom borrning och sprängning med lösningar för exakta 
positionsangivelser av malm, vilket möjliggör att kunderna kan extrahera mer värde vid varje sprängning.  
 
Genom att exakt följa sprängningar kan gruvor bli mer effektiva och hållbara. Sprängningar kan varje år kosta 
gruvor miljontals dollar i minskade intäkter till följd av att värdefulla råvaror går förlorade – antingen genom att 
malm i onödan skickas som avfall, eller genom utspädning när spill skickas för utvinning.  
 
Genom en kombination av sensorer och mjukvara förser BMT:s lösningar sina kunder med precis 
sprängningsdata som används för att ta till vara på alla resurser i en gruva. Tjänsten samlar information från 
sensorerna, vilka förflyttar sig tillsammans med det övriga sprängda materialet. Mjukvaran används för att 
omvandla data från sprängningarna till användbara insikter så som positionsangivelser av malmen efter 
sprängning och exakta områden för grävning baserat på den uppmätta förflyttningen.  
 
”Att minska förluster och utspädning av malm är av största vikt inom gruvnäringen, inte minst när 
vinstmarginalerna är låga under cykliska nedgångar i råvarupriser. Förvärvet av BMT är ett kraftfullt tillskott till 
vår portfölj inom smarta gruvlösningar, och förser våra kunder med en mer heltäckande tjänst för borrning och 
sprängning som i slutändan stärker kapaciteten att mäta, hantera och förbättra gruvdriften genom hela 
produktionskedjan”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén. 
 
BMT, baserat i Brisbane i Australien och med kontor över hela världen, har fler än 100 kunder inom 
gruvnäringen som utvinner nio malmer i nästan 40 länder. Förvärvet konsolideras från och med idag och blir 
en del av Hexagons division Geosystems. Under 2019 uppgick företagets omsättning till 19 MEUR.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Maria Luthström, Head of 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 cirka 
3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 
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