
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXAGON AB

Joint Lead Managers och Joint Bookrunners

Co-lead Managers

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE.  
För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 16 december 2010; eller ●

Senast den 13 december 2010 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier. ●

Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare.

DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV NYA AKTIER 
ÄR FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER I VISSA JURISDIKTIONER, SE 
AVSNITTET ”ÖVERLÅTELSEBEGRÄNSNINGAR”.



VISSA DEFINITIONER
Med ”Hexagon” eller ”Bolaget” avses i detta prospekt, beroende på samman
hanget, Hexagon AB eller den koncern vari Hexagon AB är moderbolag. Med 
 ”Koncernen” avses Hexagon AB och dess dotterbolag. Med ”Intergraph” avses i 
detta prospekt Intergraph Corporation.

Med ”Joint Lead Managers och Joint Bookrunners” avses SEB Enskilda, 
Skandinaviska Enskilda Banken (“SEB Enskilda”) och Crédit Agricole Corporate 
and Investment Bank (“Crédit Agricole”). Med ”Co-lead Managers” avses Com
merzbank, Danske Markets, DnB NOR Markets, Handelsbanken Capital Markets, 
ING, Nordea och Swedbank. Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, Colead 
Managers samt vissa närstående till dessa har tillhandahållit, och kan i framtiden 
komma att tillhandahålla, olika bank, finansiella, investerings, kommersiella och 
andra tjänster till Hexagon, Hexagons aktieägare, Hexagons styrelseledamöter och 
befattningshavare, för vilka de kan erhålla ersättning. Joint Lead Managers och Joint 
Bookrunners, Colead Managers samt vissa närstående till dessa är långivare och/
eller förmedlare av lån beviljade till Hexagon. 

Med ”Euroclear Sweden” avses Euroclear Sweden AB. Med ”NASDAQ OMX 
Stockholm” avses NASDAQ OMX Stockholm AB. Hänvisning till ”SEK” avser 
svenska kronor, hänvisning till ”USD” avser amerikanska dollar, hänvisning till ”EUR” 
avser euro, hänvisning till ”CHF” avser schweiziska franc och hänvisning till ”CNY” 
avser kinesiska yuan renminbi. Med ”M” avses miljoner. 

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 
bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen 
garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet 
uppfyller även bestämmelserna i artikel 652a i den schweiziska Code of Obligations 
och har ingetts till SIX Swiss Exchange Regulation för granskning mot bakgrund av 
att Hexagons Baktier även är noterade på SIX Swiss Exchange.

För prospektet och erbjudandet enligt prospektet gäller svensk rätt. Tvist med 
anledning av detta prospekt, erbjudandet och därmed sammanhängande rättsför
hållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Detta prospekt har upprättats i 
både en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse av att versionerna 
inte överensstämmer ska den svenska versionen ha företräde. 

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Hexagon för att tillåta ett 
erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige, Schweiz, 
 Danmark och Storbritannien. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya 
aktier (”Värdepapper”) får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indi
rekt, inom USA förutom i enlighet med ett undantag från registreringskraven i United 
States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Erbjudandet riktar sig inte till per
soner med hemvist i Kanada, Australien, Japan eller i någon annan jurisdiktion där 
deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de 
som följer av svensk, schweizisk, dansk eller brittisk rätt. Prospektet får följaktligen 
inte distribueras i något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet 
kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan 
jurisdiktion. Förvärv av Värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan 
vara ogiltiga. Personer som mottar exemplar av detta prospekt måste informera sig 
om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra 
brott mot värdepapperslagstiftning. Se även avsnittet ”Överlåtelsebegränsningar”.

Prospektet har upprättats av Hexagon baserat på egen information samt infor
mation från källor som Hexagon anser vara tillförlitliga. Ingen garanti, vare sig 
uttryckligen eller underförstådd, lämnas av Joint Lead Managers och Joint Book
runners eller CoLead Managers avseende riktigheten eller fullständigheten av den 
information som finns i detta prospekt och ingenting i prospektet ska ses som en 
utfästelse eller garanti, oavsett om det avser förfluten tid eller framtiden, eftersom 
Joint Lead Managers och Joint Bookrunners samt Colead Managers inte har gjort 
någon oberoende verifiering av informationen.

En investering i värdepapper inbegriper vissa risker, se avsnittet ”Riskfaktorer”. 
När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedöm
ning av Hexagon och erbjudandet enligt detta prospekt, inklusive föreliggande sak
förhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita 
sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investerings
beslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta prospekt samt 
eventuella tillägg till detta prospekt. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon 
annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta pro
spekt och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte 
anses ha godkänts av Hexagon och Hexagon ansvarar inte för sådan information 
eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet av detta prospekt eller några 
transaktioner som genomförs med anledning härav ska under några omständighe
ter anses innebära att informationen i detta prospekt är korrekt och gällande vid 
någon annan tidpunkt än per dagen för detta prospekt eller att det inte har förekom
mit någon förändring i Hexagon’s verksamhet efter nämnda dag. Om det sker 
väsentliga förändringar av informationen i detta prospekt kommer sådana föränd
ringar att offentliggöras enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i lagen om 
handel med finansiella instrument.

Som ett villkor för att få utnyttja teckningsrätter eller teckna nya aktier enligt erbju
dandet i detta prospekt, kommer varje person som utnyttjar teckningsrätter eller 
tecknar nya aktier att anses ha gjort eller, i en del fall, bli ombedda att göra, vissa 
utfästelser, vilka Hexagon, Joint Lead Managers och Joint Bookrunners samt andra 
kommer att förlita sig på, se avsnittet ”Överlåtelsebegränsningar”. Hexagon förbe
håller sig rätten att, efter eget bestämmande, avvisa varje förvärv av Värdepapper 
som Hexagon eller dess uppdragstagare anser kan ge upphov till överträdelse av, 
eller brott mot, någon lag, regel eller föreskrift.

Information till investerare i USA
Inga Värdepapper har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt Securities 
Act, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan stat eller annan 
jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, 
återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom i enlig
het med ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlig
het med värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller någon annan jurisdiktion i 
USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. En 
anmälan om teckning av, eller transaktion avseende, Värdepapper i strid med ovan
stående kan komma att anses vara ogiltig.

Värdepapperna har varken godkänts eller avslagits av USA:s Securities and 
Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myn
dighet i USA. Ingen av dessa myndigheter har bedömt eller godkänt föreliggande 
fakta om erbjudandet av Värdepapper och inte heller detta dokuments korrekthet 
eller tillräcklighet. Samtliga påståenden om motsatsen är att betrakta som brottslig 
handling i USA.

Värdepapperna erbjuds utanför USA enligt Regulation S under Securities Act. 
Inom USA kommer Värdepapper endast erbjudas till ett begränsat antal existerande 
aktie ägare som (i) bedöms vara ”kvalificerade institutionella investerare” (qualified 
institutional buyers) (enligt definitionen i Rule 144A under Securities Act) i enlighet 
med ett undantag från krav på registrering enligt Securities Act i en transaktion som 
inte ska ses som ett erbjudande till allmänheten och (ii) har undertecknat och skickat 
ett s.k. investor letter till Hexagon. För en beskrivning av dessa och vissa ytterligare 
begränsningar avseende erbjudandet, försäljning och överlåtelse av Värdepapperna 
och  distribution av detta prospekt, se vidare rubriken ”USA” i avsnittet ”Överlåtelse
begränsningar”.

Fram till 40 dagar efter inledningen av företrädesemissionen kan ett erbjudande 
eller överlåtelse av Värdepapper inom USA som genomförs av en mäklare (oavsett 
om denne deltar i företrädesemissionen eller inte) innebära ett brott mot bestäm
melserna om registrering enligt Securities Act.

Information till investerare i EES
I medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som har 
implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospekt-
direktivet”) – förutom Sverige, Danmark och Storbritannien – kan ett erbjudande av 
Värdepapper endast lämnas i enlighet med ett undantag i Prospektdirektivet. Se 
vidare rubriken ”EES” i avsnittet ”Överlåtelsebegränsningar”.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION
Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Hexagons 
 aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som 
”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck 
som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller tren
der och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. 
Även om Hexagon anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden 
och förväntningar kan Hexagon inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden 
kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktande uttalanden inbegriper såväl kända 
som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig 
från vad som uttalas i framåtriktad information.

Faktorer som kan medföra att Hexagons faktiska verksamhetsresultat eller 
 prestationer avviker från innehållet i framåtriktade uttalanden innefattar, men är inte 
begränsade till, de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktade uttalanden 
i prospektet gäller endast vid tidpunkten för prospektet. Hexagon gör inga utfästel
ser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden 
till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt 
tillämpliga lagar. All efterföljande framåtriktad information som kan tillskrivas 
 Hexagon eller personer som agerar på Hexagons vägnar är föremål för de förbehåll 
som finns eller hänvisas till i detta avsnitt.

Prospektet innehåller marknadsinformation och branschprognoser, däribland 
information avseende storleken på marknader där Koncernen är verksam. Informa
tionen har sammanställts från ett flertal olika källor och Hexagon ansvarar för att 
informationen har återgivits korrekt. Även om Hexagon anser att dessa källor är till
förlitliga har Hexagon inte oberoende verifierat informationen, varför riktigheten och 
fullständigheten av informationen inte kan garanteras. Såvitt Hexagon känner till och 
kan förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av 
dessa källor har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra 
den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss information bygger ock
så, förutom de ovan angivna oberoende källorna, på uppskattningar av Hexagon.

PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION
Hexagons reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2007, 2008 och 2009 
och den översiktligt granskade delårsrapporten avseende januari–september 2010, 
vilka upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (”IFRS”) 
såsom de antagits av EU, införlivas genom hänvisning och utgör en del av detta 
prospekt. Vad avser finansiell information rörande Intergraph, se avsnittet ”Finansiell 
översikt Intergraph”. Viss finansiell och annan information som presenteras i detta 
prospekt har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktli
gen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma.

Förutom Bolagets reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2007, 
2008 och 2009, den översiktligt granskade delårsrapporten avseende januari– 
september 2010, samt proformaredovisningen på sidorna 66–70 i detta prospekt 
har  ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.
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Prospektet finns tillgängligt att beställa (med förbehåll för vissa legala  

restrik tioner) kostnadsfritt på Hexagons huvudkontor, Lilla Bantorget 15, 

 Stockholm, på bolagets hemsida (www.hexagon.se) samt på SEBs hemsida  

(www.seb.se/prospekt). Prospektet kan dessutom beställas från Hexagon via 

e-mail: nyemission2010@hexagon.se eller telefon: 08-601 26 20.

Nyemissionen i sammandrag 

Företrädesrätt:

Varje befintlig aktie av serie A i Hexagon berättigar till en (1) teckningsrätt av serie 

A och varje befintlig aktie av serie B berättigar till en (1) teckningsrätt av serie B. 

Tre (3) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt att teckna en (1) ny aktie 

av respektive aktieslag (primär företrädesrätt). I den utsträckning nya aktier inte 

tecknas med primär företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktie ägare till teck-

ning (subsidiär företrädesrätt). Vid överlåtelse av teckningsrätt (den primära före-

trädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren. 

Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt. 

Teckningskurs:

74 SEK per aktie av serie A respektive serie B.

Teckning och betalning med företrädesrätt (primär företrädesrätt):

Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning.

Teckning och betalning med subsidiär företrädesrätt och utan företrädesrätt:

Anmälan om teckning med stöd av subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt 

ska ske till SEB senast den 16 december 2010 på särskild anmälningssedel  

vilken kan erhållas från något av SEBs kontor eller www.seb.se/prospekt eller   

www.hexagon.se. Tilldelade aktier ska betalas kontant enligt anvisningar på 

 tilldelningsbeskedet. Depåkunder hos förvaltare ska istället anmäla sig till och 

enligt instruktioner från förvaltaren.

Viktiga datum:

Avstämningsdag för rätt till deltagande  

i nyemissionen: 29 november 2010

Teckningstid: 2–16 december 2010

Handel med teckningsrätter: 2–13 december 2010

Handel med betalda tecknade aktier (BTA): 2–23 december 2010

Preliminärt teckningsresultat: Omkring 20 december 2010

Slutligt teckningsresultat: Omkring 22 december 2010

Första handelsdag för nya aktier som tecknats 

med primär företrädesrätt: Omkring 28 december 2010

Första handelsdag för nya aktier som tecknats 

med subsidiär företrädesrätt eller utan före-

trädesrätt: Omkring 11 januari 2011

Ticker:

Aktier av serie B: HEXA B

Teckningsrätter av serie B: HEXA B TR

BTA av serie B: HEXA B BTA

ISIN-koder:

Aktier av serie B: SE0000103699

Teckningsrätter av serie B: SE0003620939

BTA av serie B: SE0003620947

Dokument som införlivas genom hänvisning:

1. Hexagons reviderade årsredovisning för 2009, inklusive revisionsberättelse

2. Hexagons reviderade årsredovisning för 2008, inklusive revisionsberättelse

3. Hexagons reviderade årsredovisning för 2007, inklusive revisionsberättelse

4.  Hexagons översiktigt granskade delårsrapport för januari – september 2010

Finansiell information:

Bokslutskommuniké januari – december 2010 9 februari 2011

Delårsrapport januari – mars 2011 10 maj 2011
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Transaktionen i korthet

Den 7 juli 2010 meddelade Hexagon att Bolaget ingått ett avtal 
om att genomföra ett kontantförvärv av det amerikanska mjuk-
varuföretaget Intergraph Corporation. Köpeskillingen uppgick 
till 2 125 MUSD på skuldfri basis. Förvärvet var föremål för 
vissa villkor såsom godkännande från konkurrensmyndigheter 
och CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United 
States). Den 28 oktober 2010 hade nödvändiga tillstånd 
 erhållits och förvärvet slutfördes, varpå Hexagon blev ägare av 
Intergraph. 

Hexagons ledande mätsystem för datainsamling via luft-
buren och markbaserad sensorteknologi kombinerad med 
Intergraphs ledande helhetslösningar för projektering, design, 
konstruktion och drift av anläggningar, så kallad Enterprise 
Engineering-mjukvara, samt geografiska informationssystem 
(”GIS”) ger den nya Koncernen möjlighet att utveckla och leve-
rera integrerade lösningar till kunderna. Efter förvärven av 
Brown & Sharpe 2001, Leica Geosystems 2005 och NovAtel 
2007, ansågs förvärvet av Intergraph vara ett naturligt nästa 
steg i Hexagons teknologiska utveckling på grund av Inter-
graphs globala mjukvarukompetens. Efter integrationen av 
Intergraph kommer Hexagons produktportfölj att innehålla 
alla de teknologier som mätteknikmarknaden efterfrågar, från 
att samla in tredimensionell data från marken, luften och rym-
den, till bearbetning av mätresultat, generering av data samt 
presentation av information via Enterprise Engineering-mjuk-
vara och GIS.

Enligt Hexagons bedömning förväntas förvärvet av Inter-
graph ha en omedelbar positiv inverkan på Hexagonkoncer-
nens resultat och förväntas dessutom generera betydande kost-
nads- och försäljningssynergier. Totalt beräknas synergierna 
öka rörelseresultatet före skatt med cirka 30 MUSD under 
2011, 40 MUSD under 2012 och 70 MUSD från och med 2013, 
för att därefter öka sekventiellt de följande åren.

Före det att avtalet om att förvärva Intergraph ingicks säk-
rade Hexagon finansiering från sina banker för köpeskillingen 
samt för att refinansiera bolagets syndikerade lån på 1 000 
MEUR. Hexagon meddelade också att Bolaget avsåg att genom-
föra en nyemission motsvarande cirka 6 500 MSEK så snart 
som möjligt efter det att transaktionen genomförts, i syfte att 
minska Bolagets skuldsättning.

Nettolikviden från nyemissionen om cirka 6 414 MSEK 
kommer att användas för att avsevärt stärka Hexagons balans-
räkning och minska Hexagons skuldsättning.

Styrelsen för Hexagon beslutade den 22 oktober 2010, 
under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att öka 
Bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt 
för Bolagets aktieägare. Styrelsens beslut godkändes vid extra 
bolagsstämman den 24 november 2010. Emissionsbeslutet 
innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst 176 244 814 
SEK, från 531 039 540 SEK till högst 707 284 354 SEK, genom 
utgivande av högst 88 122 407 nya aktier, varav 3 937 500 serie 
A aktier och 84 184 907 serie B aktier. De som på avstämnings-
dagen den 29 november 2010 är registrerade som aktie ägare i 

Sammanfattning

Denna sammanfattning ska ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut att 
investera i Hexagon-aktien ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet. 
Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet 
kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättningen av prospektet. En person 
får göras ansvarig för uppgifterna som ingår eller saknas i sammanfattningen, eller en 
översättning av den, bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande 
eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. 

Tidplan
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december
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december
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28 
december
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som tecknas med
primiär företrädesrätt

Slutligt
tecknings-
resultat

Preliminärt
tecknings-
resultat

Teckningstid (samtidig kontant betalning)
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Sammanfattning

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXAGON AB

 Hexagon får teckna en (1) ny aktie för tre (3) befintliga aktier. 
A-aktier berättigar teckning av A-aktier och B-aktier berättigar 
teckning av B-aktier. Emissionskursen har fastställts till 74 SEK 
per aktie av serie A respektive serie B,  vilket innebär att nyemis-
sionen, om den fulltecknas, sammanlagt tillför Hexagon cirka 
6 521 MSEK före emissionskostnader.

Teckning av aktier med primär företrädesrätt ska ske genom 
samtidig kontant betalning under perioden från och med den 
2 december 2010 till och med den 16 december 2010. Anmälan 
om teckning med stöd av subsidiär företrädesrätt eller utan 
företrädesrätt ska ske senast den 16 december 2010. Tilldelade 
aktier ska betalas kontant enligt anvisningar på tilldelnings-
beskedet.

Melker Schörling AB, Ramsbury Invest AB, Hexagons kon-
cernchef och VD Ola Rollén samt Hexagons finans- och ekono-
midirektör Håkan Halén, vilka tillsammans innehar aktier 
motsvarande 53,3 procent av rösterna och 34,6 procent av 
kapitalet, har förbundit sig att teckna aktier motsvarande sina 
respektive pro rata-andelar av nyemissionen. Ramsbury Invest 
AB har därutöver dessutom garanterat teckning av aktier mot-
svarande ytterligare 15,6 procent av nyemissionen. Följaktligen 
har tecknings- och garantiåtaganden motsvarande sammanlagt 
50,2 procent av nyemissionen erhållits.

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda. Se 
vidare avsnittet ”Riskfaktorer” under rubriken ”Risker relate-
rade till aktien och nyemissionen”.

Hexagon i korthet

Hexagon är en ledande mätteknikkoncern som utvecklar och 
marknadsför system för mätning i en, två eller tre dimensioner. 
Mätsystemen mäter med stor precision och ger tillgång till stora 
mängder mätdata. 

Under 2009 uppgick Hexagons nettoomsättning till cirka 
12 miljarder SEK och rörelseresultatet exklusive poster av 
engångskaraktär (”EBIT1”) till 1 784 MSEK. Hexagon-
koncernen verkar genom två affärsområden: Measurement 
Technologies och Övrig verksamhet. Kärnverksamheten 
Measurement Technologies, som stod för cirka 97 procent av 
nettoomsättningen under 2009, levererar mättekniska  lösningar 
inom de tre applikationsområdena Geosystems, Metrology och 
Technology.

Geosystems (59 procent av nettoomsättningen 
i Measurement Technologies 2009)
Geosystems tillgodoser det växande behovet av mätteknik för 
bland annat infrastruktur. Till kunderna hör bland annat bygg- 
och anläggningsindustrin, kartföretag, lantmäterier, utvinnings-
industrin samt jordbrukare.

Metrology (35 procent av nettoomsättningen 
i  Measurement Technologies 2009)
Metrology erbjuder mätteknik och mätdatahantering för att 
höja kvaliteten och därigenom minska kostnaderna i produk-
tionsprocessen. Till kunderna hör bland annat fordons- och 
flygindustrin, verkstad, medicinteknik och energiindustrin.

Technology (6 procent av nettoomsättningen 
i  Measurement Technologies 2009)
Technology är underleverantör av teknik, system och precisions-
komponenter till så kallade Original Equipment Manufacturers-
 kunder (”OEM”). Slutkunderna finns inom en rad branscher, 
bland andra lantmäteri, marina applikationer, navigering, 
hamnförvaltning, flyg, bygg och anläggning.

 
Intergraph i korthet

Intergraph är en ledande global leverantör av Enterprise 
 Engineering-mjukvara och GIS som gör det möjligt för kunder 
att visualisera komplexa data. Företag och myndigheter förlitar 
sig på Intergraphs industrispecifika mjukvarulösningar för att 
organisera stora mängder av komplexa data och presentera den 
visuellt på ett sätt som är lätt att förstå och därmed ger kunden 
möjlighet att fatta snabba och välinformerade beslut. 

2009 uppgick nettoomsättningen till 770 MUSD och 
 Intergraph verkar inom två divisioner, Process, Power & Marine 
(”PP&M”) och Security, Government & Infrastructure 
(”SG&I”).

PP&M (41 procent av Intergraphs nettoomsättning 2009)
PP&M tillhandahåller Enterprise Engineering-mjukvara för 
projektering, design, konstruktion och drift av bland annat 
anläggningar, fartyg och offshore-anläggningar. Kunder förlitar 
sig på Intergraphs mjukvara för att skapa, hantera och använda 
komplexa data för att öka produktiviteten och sörja för säker 
och tillförlitlig drift.

SG&I (59 procent av Intergraphs nettoomsättning 2009)
SG&I erbjuder GIS till försvars- och underrättelseverksamhet, 
säkerhetsindustrin, myndigheter, transportindustrin, fotogram-
metri, distributörer av el och vatten samt kommunikationsin-
dustrin. Kunder förlitar sig på Intergraphs lösningar för att 
återge stora mängder komplexa data till användbara visuella 
framställningar.
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Marknaden i korthet

Dimensionell mätteknik är en förutsättning för modern sam-
hällsplanering, effektiv konstruktion och tillverkning med mini-
mal miljöpåverkan. Mätteknik används överallt i samhället och 
i industriella applikationer för att spara tid och resurser samt 
för att öka kunskap och förståelse. Det finns en växande efter-
frågan på ökad kapacitet när det gäller att mäta och positionera 
objekt, infrastruktur och miljöer.

Marknaden för mätteknik kan delas in i makro-, mikro och 
nanosegment. Avgränsningarna mellan de tre segmenten base-
ras på den precision som kunden efterfrågar. Ju mindre objekt 
som ska mätas, desto större noggrannhet krävs. I slutet av 2009 
uppskattade Hexagon mätteknikmarknadens storlek till cirka 
83 miljarder SEK, med en årlig marknadstillväxt på cirka 8 pro-
cent över en konjunkturcykel. Under 2009 beräknade Hexagon 
sin marknadsandel i mikrosegment till cirka 14 procent och 
sin marknadsandel i makrosegmentet till cirka 17 procent. 
 Hexagons närvaro inom nanosegmentet är idag att betrakta 
som marginell.

Data som samlas in med hjälp av mätteknik bearbetas för 
att skapa, organisera och leverera stora mängder av komplexa 
data och presentera den visuellt på ett sätt som är lätt att förstå 
och därmed ger kunden möjlighet att fatta snabba och välinfor-
merade beslut. Avancerad 3D-mjukvara omfattar Enterprise 
Engineering-mjukvara och GIS. Säkerhetsorganisationer, före-
tag och myndigheter förlitar sig på avancerad 3D-mjukvara för 
projektering, design, konstruktion och drift av bland annat 
anläggningar, fartyg och offshore-anläggningar samt för att 
skapa intelligenta kartor och skydda kritisk infrastruktur. 

Storleken på marknaden för avancerad 3D-mjukvara kan 
delas upp enligt följande1):

marknaden för mjukvaruverktyg för processindustrin, den  ●

så kallade process engineering tools (”PET”) marknaden 
beräknas växa till 1,9 miljarder USD 2012, vilket motsva-
rar en årlig tillväxtstakt om 13 procent från 2009 (1,3 mil-
jarder USD);
marknaden för spatial informationshantering beräknas  ●

växa till 2,1 miljarder USD 2012, vilket motsvarar en årlig 
tillväxttakt om 9 procent från 2009 (1,6 miljarder USD).

Marknadsaktörerna består av företag över hela världen av 
varierande storlek och med olika specialiseringar. En del företag 
tillhandahåller endast hårdvara medan andra tillhandahåller 
enbart mjukvara. Multinationella företag konkurrerar med 
nationella företag som kan vara marknadsledande i vissa regio-
ner eller inom specifika nischteknologier.

Riskfaktorer

Ägande av aktier i Hexagon och Hexagons verksamhet är för-
enat med risker relaterade till konjunkturpåverkan, konkur-
rens, teknisk utveckling och prispress, kunder och leverantörer, 
förvärv och integration, specifika risker kopplade till förvärvet 
och integrationen av Intergraph, humankapital, omstrukture-
ring, lagstiftning och reglering samt immateriella rättigheter. 
Vidare är ägande av aktier i Hexagon och Hexagons verksam-
het förenat med risker relaterade till miljö, skatt, valutor, räntor 
och krediter, finansiering och likviditet, goodwill, aktierelate-
rade risker, handel med teckningsrätter, framtida utdelning, ej 
säkerställda tecknings- och garantiåtaganden samt aktieägare 
med betydande inflytande. Ovannämnda risker är endast rubri-
ker avseende de risker som beskrivs mer detaljerat i avsnittet 
”Riskfaktorer”. Utelämnandet eller införandet av en riskfaktor 
i denna sammanfattning är inte en indikation på dess  betydelse. 

Övrig information

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
Styrelsen består av Melker Schörling (ordförande), Mario 
 Fontana, Ulrika Francke, Ulf Henriksson, Gun Nilsson, Ola 
Rollén och Ulrik Svensson.

Ledande befattningshavare är Ola Rollén (koncernchef och 
VD), Jürgen Dold, William Gruber, Håkan Halén, Norbert 
Hanke, Li Hongquan, Frederick London och Bo Pettersson.

Hexagons revisorer är Ernst & Young AB med Hamish 
Mabon som huvudansvarig revisor.

För mer information om styrelsens ledamöter, ledande 
befattningshavare samt Bolagets revisorer, se avsnittet ”Styrel-
se, koncernledning och revisorer”.

Finansiella rådgivare
Hexagons finansiella rådgivare i samband med nyemissionen är 
Credit Agricole Corporate and Investment Bank och SEB 
Enskilda som Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, 
samt Commerzbank, Danske Markets, DnB NOR Markets, 
Handelsbanken Capital Markets, ING, Nordea och Swedbank 
som Co-lead Managers.

Större aktieägare och transaktioner med närstående parter
Per den 30 september 2010 var Melker Schörling AB Hexagons 
största ägare med cirka 29,6 procent av aktiekapitalet och 49,8 
procent av rösterna i Hexagon. För mer information, se avsnit-
tet ”Aktiekapital och ägarförhållanden”. För information 
rörande transaktioner med närstående parter, se avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande information”.

1)  Källa: Baserat på intern branschkunskap och Process Engineering Tools Worldwide Outlook. Market Analysis and Forecast Through 2013. Arc Advisory Group.
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Väsentliga förändringar sedan 

offentliggörande av delårsrapporten 

för perioden januari – september 2010

Genom förvärvet av Intergraph har Hexagons finansiella ställ-
ning och marknadsposition förändrats väsentligt sedan offent-
liggörandet av delårsrapporten för perioden januari – septem-
ber 2010. Se avsnittet ”Proformaredovisning” för en illustration 
av den konsoliderade balansräkningen per den 30 september 
2010, inklusive nettoskuldsättningen. Se avsnittet ”Beskrivning 
av Intergraph” för en redogörelse av Intergraph. 

Bolagsstämman den 24 november 2010 beslutade att byta 
redovisningsvaluta i Hexagon från SEK till EUR från och med 
den 1 januari 2011. Vidare har Hexagon beslutat att från och 
med 1 januari 2011 använda EUR som rapporteringsvaluta i 
Koncernen, det vill säga att de finansiella rapporterna kommer 
att presenteras i EUR. Se under rubriken ”Valutaexponering” i 
avsnittet ”Kapitalstruktur och annan finansiell information av-
seende Hexagon” för mer information.

Under fjärde kvartalet 2010 kommer Hexagon att redovisa  
ej kassapåverkande kostnader av engångskaraktär som relate-
ras till nedskrivningar av överlappande teknologier i såväl 

 Hexagon som  Intergraph. Därutöver tillkommer kostnader av 
engångskaraktär för effekten av att Hexagon anses ha förvärvat 
Intergraphs varulager till marknadsvärde, det vill säga att för-
säljningen av detta varulager endast ger en marginell handels-
vinst, samt skillnader i intäktsredovisningen för förutbetalda 
intäkter. Den totala kostnadsföringen förväntas uppgå till cirka 
670 MSEK. 

Som en konsekvens av förvärvet av Intergraph kommer 
Hexagon även att ompröva sin strategi avseende vissa enheter i 
segmentet Övrig verksamhet. Hexagon bedömer att cirka 250 
MSEK i nedskrivningar relaterade till sådana enheter kommer 
att belasta resultatet i fjärde kvartalet 2010.

Kassapåverkande transaktionskostnader (både operatio-
nella och finansiella) kopplade till förvärvet av Intergraph 
(exklusive nyemissionskostnader) förväntas uppgå till cirka 
510 MSEK, varav cirka 380 MSEK kommer att belasta resulta-
tet i fjärde kvartalet 2010. Resterande del, relaterat till lån, 
kommer att kapitaliseras över lånens löptid som är 5 år.

I övrigt har inga större förändringar skett i Hexagons 
 finansiella ställning eller ställning på marknaden.

Finansiell utveckling för Hexagon i sammandrag

Nedan presenteras Hexagons finansiella utveckling i sammandrag för helåren 2007–2009 samt för perioderna januari till och med 
september 2009 och 2010. 

januari – september

2010 2009 2009 2008 2007

Nettoomsättning, MSEK 9 458 8 735 11 811 14 479 14 587

Rörelseresultat (EBIT), MSEK 1 635 1 043 1 600 2 448 2 270

Rörelseresultat exklusive poster av 
engångskaraktär (EBIT1), MSEK 1 635 1 218 1 784 2 548 2 421

Rörelsemarginal, % 17,3 13,9 15,1 17,6 16,6

Vinstmarginal före skatt, % 16,1 10,5 12,2 14,7 14,1

Avkastning på eget kapital, % 13,8 10,0 10,3 18,2 19,5

Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,8 8,1 7,8 12,5 15,2

Soliditet, % 49,6 47,6 49,1 43,7 40,3

Nettoskuldsättningsgrad 0,58 0,74 0,66 0,89 0,88

Räntetäckningsgrad 13,5 7,5 9,5 7,0 8,8

Genomsnittligt antal aktier, tusental 264 537 264 263 264 284 265 317 265 278

Resultat per aktie exklusive poster av 
engångskaraktär, SEK 4,93 3,54 5,31 7,28 7,11

Resultat per aktie, SEK 4,93 2,97 4,71 6,96 6,79

Kassaflöde per aktie, SEK 6,55 5,97 9,92 6,61 7,64

Kassaflöde per aktie före förändring av 
rörelsekapital, SEK 7,10 4,80 7,58 9,75 9,32

Kontant utdelning per aktie, SEK – – 1,20 0,50  1)                                           2,35

Börskurs, SEK 145 83 106 38 135

1) Utöver ordinarie utdelning delades polymerverksamheten, Hexpol, ut till Hexagons aktieägare genom så kallad sakutdelning.
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Marknadsrisk och operationell risk

Konjunkturpåverkan
Hexagon bedriver en världsomspännande verksamhet som är 
beroende av både den allmänna ekonomiska utvecklingen och 
av förutsättningar som är unika för ett visst land eller en viss 
region. Såsom i praktiskt taget alla verksamheter påverkar det 
allmänna marknadsläget Hexagons befintliga och potentiella 
kunders möjlighet och benägenhet att investera i mätteknik. En 
svag konjunkturutveckling i hela eller delar av världen kan där-
för leda till en marknadstillväxt som understiger förväntning-
arna. Även om Hexagons verksamhet har en god geografisk 
spridning och en bred kundbas inom ett flertal marknadsseg-
ment finns det en risk att en svag ekonomisk utveckling kan ha 
en negativ påverkan på Hexagons verksamhet, finansiella ställ-
ning och resultat.

Konkurrens, teknisk utveckling och prispress
Delar av Hexagons verksamhet bedrivs i sektorer som påverkas 
av pressade priser och snabb teknikutveckling. Konkurrenter 
kan med hjälp av förbättrad teknik och produktkunskap kom-
ma att producera till lägre kostnader och öka konkurrensen. 
Förmågan att konkurrera på marknaden genom att introducera 
nya produkter med ökad funktionalitet och samtidigt sänka 
kostnaderna för nya och befintliga produkter mycket viktig. 
Det är också av största vikt att kunna attrahera rätt kompetens 
inom forskning, produktutveckling, marknadsföring och för-
säljning. Det finns en risk att detta kommer att kräva betydande 
ekonomiska resurser jämfört med Hexagons konkurrenter, vil-
ket kan få en negativ påverkan på Hexagons verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

Förändrade miljökrav och kundernas krav på ökad produk-
tivitet och effektivitet kan påverka efterfrågan på Hexagons 
produkter. Hexagons framtida tillväxt är delvis beroende av 
Bolagets förmåga att utveckla nya och framgångsrika produk-
ter, liksom förmågan att förbättra befintliga produkter, allt för 
att kunna möta denna efterfrågan och för att undvika att för-
lora marknadsandelar till konkurrenter. Forskning och utveck-
ling är kostsamt och utveckling av nya produkter innebär alltid 
en risk för misslyckade produktlanseringar eller misslyckad 
kommersialisering, vilket kan få stora konsekvenser. 

Kunder och leverantörer
Merparten av de operationella riskerna hänför sig till Hexagons 
relationer med kunder och leverantörer. Hexagons verksamhet 
bedrivs på ett stort antal geografiska marknader och omfattar 
många olika kundkategorier. Lantmäteri, så kallad surveying, 
är den enskilt största kundkategorin och stod för 35 procent av 
mättekniksverksamhetens nettoomsättning 2009. För Hexagon 
kan denna kundkategori innebära vissa risker. En nedgång eller 
svag utveckling i surveying-sektorn kan få negativa konsekven-
ser för Hexagons verksamhet. Surveying följs av kundkatego-
rierna bygg- och anläggningsindustri (12 procent), bilindustri 
(9 procent) och övrig tillverkningsindustri (9 procent). 

Hexagons produkter består av komponenter från flera olika 
leverantörer. För att kunna tillverka, sälja och leverera produk-
ter är Hexagon beroende av leveranser från tredje part i enlig-
het med överenskomna krav med avseende på exempelvis 
mängd, kvalitet och leveranstider. Felaktiga eller uteblivna leve-
ranser från en leverantör kan i sin tur orsaka försenade eller 
uteblivna leveranser från Hexagons sida, vilket kan resultera i 
minskad försäljning. 

Förvärv och integration
En viktig del i Hexagons strategi är att arbeta aktivt med för-
värv av företag och verksamheter, vilket har resulterat i ett antal 
framgångsrika förvärv. Strategiska förvärv kommer att fortsät-
ta vara en del av tillväxtstrategin också i framtiden. Det kan 
dock inte garanteras att Hexagon kommer hitta lämpliga för-
värvsobjekt, inte heller kan det garanteras att nödvändig finan-
siering för framtida förvärvskandidater kan erhållas på för 
Hexagon acceptabla villkor. Detta kan leda till minskad till-
växtstakt för Hexagon.

Också genomförandet av förvärv innebär risker. Utöver 
företagsspecifika risker kan det förvärvade företagets relationer 
med kunder, leverantörer och nyckelpersoner komma att påver-
kas negativt. Det finns också en risk att integrationsprocesser 
kan bli mer kostsamma eller mer tidskrävande än beräknat 
samt att förväntade synergier helt eller delvis uteblir.

Riskfaktorer

Hexagons verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer 
som inte helt kan kontrolleras av Hexagon. Det finns risker både vad avser omständig-
heter som är hänförliga till Hexagon och sådana som inte har något specifikt samband 
med Hexagon. Nedan beskrivs några av de riskfaktorer som anses vara av särskild 
betydelse för Hexagons framtida utveckling. Den nedanstående redovisningen av risk-
faktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter grad 
av betydelse. Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj utan en komplett utvärdering måste 
innefatta all information i detta prospekt samt en allmän omvärldsbedömning. Ytterli-
gare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närva-
rande anser obetydliga, kan komma att få väsentlig betydelse för Hexagons verksam-
het, finansiella ställning eller resultat. 
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Specifika risker kopplade till förvärvet och integrationen av 
Intergraph
Efter Hexagons förvärv av Intergraph har Intergraphs lednings-
grupp delvis blivit ersatt. Eftersom Intergraphs nya lednings-
grupp inte har en lika stor erfarenhet av Intergraph finns det en 
risk att den nya ledningens påverkan på verksamheten medför 
att Intergraph inte kan uppnå sina mål. Ett sätt att uppnå kost-
nadssynergier i samband med förvärvet av Intergraph kan vara 
att minska överlappande resurser, inklusive minskning av 
personal styrkan, vilket kan medföra en viss ekonomisk risk.

Intergraph har pågående affärsverksamhet och avtals-
förhållanden med enheter inom den amerikanska staten. Det 
finns en risk att detta kan begränsa Hexagons insyn i sådan 
verksamhet, liksom Hexagons möjligheter att påverka den del 
av Intergraphs verksamhet som omfattas av sådana avtal.

För att uppfylla USA:s krav på begränsat utländskt ägande, 
kontroll och inflytande (”FOCI”) i verksamheter som bereds 
tillgång till sekretesskyddad information har Intergraph över-
fört de kontrakt som innebär tillgång till sådan information 
samt viss relaterad verksamhet till ett nytt dotterbolag, Inter-
graph Government Solutions Corp. (”IGS”). Hexagon kommer 
att ingå ett avtal avseende IGS med den amerikanska försvars-
myndigheten Defense Security Service, enligt vilket förvaltning-
en av IGS kommer att ledas av minst tre befullmäktigade styrel-
seledamöter (proxy board directors) som är helt oberoende i 
förhållande till Hexagon samt omfattas av en rad olika förfa-
randen i syfte att uppfylla FOCI. Detta innebär att en stor del av 
de tillgångar och verksamheter som förvärvats genom Inter-
graphtransaktionen kommer att förvaltas av en fullmaktssty-
relse (proxy board) som kommer att ha legal behörighet att 
utöva betydande kontroll över hur verksamheten i IGS bedrivs. 
Dessutom kommer IGS möjligheter att fortsätta bedriva verk-
samhet som inbegriper tillgång till sekretesskyddad information 
att vara beroende av dess förmåga att uppfylla kraven enligt 
FOCI samt nödvändiga säkerhetsgodkännanden. Trots ovan-
stående förhållanden bedömer Hexagon att IGS ska konsolide-
ras med Hexagon.

I samband med förvärvet av Intergraph har delar av för-
värvspriset klassificerats som goodwill. Det finns en risk att 
Hexagon inte kan försvara detta goodwillvärde i framtiden. 
Om framtida tester visar en bestående nedgång av värdet på 
goodwill, leder detta till en nedskrivning som har en negativ 
inverkan på Hexagons finansiella ställning och resultat.

Humankapital
Hexagons framtida framgångar beror till stor del på förmågan 
att behålla, rekrytera och utveckla kvalificerade nyckelpersoner 
och annan personal. Att vara en attraktiv arbetsgivare är därför 
en viktig framgångsfaktor för Hexagon. Om nyckelpersoner 
avgår eller om Hexagon misslyckas med att attrahera kvalifice-
rad personal kan det ha en negativ inverkan på Koncernens 
verksamhet.

Omstrukturering
Hexagon arbetar med olika strukturella program för att stärka 
Koncernens position och konkurrenskraft genom exempelvis 
rationaliseringar, omstruktureringar och liknande åtgärder. Det 
finns en risk att de vidtagna åtgärderna inte kommer att gene-
rera det förväntade resultatet. 

Legala risker

Lagstiftning och reglering
Hexagons huvudmarknader är föremål för omfattande regle-
ring. Hexagon följer noggrant tillämpliga lagar, regler och för-
ordningar på respektive marknad och arbetar för att snabbt 
anpassa verksamheten till identifierade framtida förändringar 
på området. Hexagons verksamhet kan dock komma att påver-
kas av förändringar i regelverk, tullregleringar och andra han-
delshinder, pris- och valutakontroller samt offentligrättsliga 
förordningar och restriktioner i de länder där Hexagon är verk-
samt.

Immateriella rättigheter
Koncernen strävar efter att skydda sina tekniska innovationer 
för att säkerställa avkastningen på de investeringar som 
 Hexagon gör i forskning och utveckling (”FoU”). Patentintrång 
och plagiat är risker som Hexagon är utsatt för. Koncernen 
skyddar sina tekniska innovationer med patent i de fall det 
anses motiverat. Samtliga produkter är till följd av detta inte 
skyddade av patent. I de fall då  Hexagon anser att det är moti-
verat skyddar Bolaget sina  immateriella rättigheter genom legala 
processer. Det finns ingen garanti för att Hexagon kommer att 
kunna skydda erhållna patent, varumärken och andra immate-
riella rättigheter eller att inlämnade ansökningar om registre-
ring kommer att beviljas. Vidare är de sektorer inom vilka 
 Hexagon är verksamt föremål för snabb teknisk utveckling. Det 
finns därmed en risk att nya teknologier och produkter utveck-
las som kringgår eller ersätter Hexagons immateriella tillgång-
ar. Hexagon bedömer att Bolaget för närvarande inte inkräktar 
på andra företags immateriella tillgångar. Hexagon kan emel-
lertid inte garantera att Bolaget inte kan anses göra intrång i 
immateriella rättigheter. Tvister rörande intrång kan, liksom 
tvister i allmänhet, vara kostsamma och tidskrävande och kan 
därför inverka negativt på Bolagets verksamhet.

Miljö
Vissa bolag inom Koncernen bedriver verksamhet som påver-
kar miljön. Hexagon följer tillämpliga lagar och förpliktelser 
och har erhållit relevanta tillstånd där det behövs. Eventuella 
skärpta miljökrav kan leda till ökade kostnader eller ytterligare 
investeringar för de bolag inom Koncernen som är föremål för 
sådan reglering.
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Skatterisker
Hexagon bedriver verksamhet genom dotterbolag i ett antal 
jurisdiktioner. Transaktioner mellan koncernbolagen genom-
förs i enlighet med Hexagons tolkning av tillämplig lag, skatte-
avtal, OECD:s riktlinjer och avtal ingångna med utländska 
skattemyndigheter, och normalt i enlighet med armlängdsprin-
cipen. Hexagons tolkning av sådana regler och föreskrifter kan 
emellertid komma att ifrågasättas av skattemyndigheterna i 
vissa länder. De kan också komma att ändras, vilket kan ha en 
effekt på Koncernens skattesituation. Vidare kan förändringar 
av verksamheten, eller delar av den, ha en påverkan på avtal 
ingångna med skattemyndigheterna i vissa jurisdiktioner. Sett 
ur ett internationellt perspektiv har Koncernen en låg genom-
snittlig bolagsskattesats. Vid större förvärv i högskatteländer 
kan den genomsnittliga bolagsskattesatsen komma att öka. 
Detsamma gäller om bolagsskattesatsen ändras i länder där 
Hexagon har betydande verksamhet.

Finansiella risker

Valutarisker 
Hexagon är exponerat mot olika finansiella risker av vilka 
valuta risk – det vill säga risken att fluktuationer i valutakurser 
har en ofördelaktig inverkan på kassaflöde, resultaträkning och 
balansräkning – är den största. Fluktuationer i valutakurser 
påverkar Hexagons resultat dels när utländska dotterbolags för-
säljning och inköp sker i olika valutor (transaktionsexponering), 
dels när resultaträkningar och balansräkningar omräknas till 
SEK (omräkningsexponering). Jämförbarheten mellan  Hexagons 
resultat vid olika perioder påverkas också av valutakursföränd-
ringar.

Hexagons verksamhet bedrivs huvudsakligen utanför 
 Sverige. Under 2009 uppgick det totala rörelseresultatet från 
verksamheter i utländska valutor till motsvarande 1 580 MSEK. 
De utländska valutor som har störst påverkan på Hexagons 
resultat och nettotillgångar är USD, EUR, CHF och CNY.

Omräkningsexponering relaterad till faktiskt och prognos-
tiserat resultat i utländska verksamheter säkras inte.

Bolagsstämman den 24 november 2010 beslutade att byta 
redovisningsvaluta i Hexagon från SEK till EUR från och med 
den 1 januari 2011. Vidare har Hexagon beslutat att från och 
med 1 januari 2011 använda EUR som rapporteringsvaluta i 
Koncernen, det vill säga att de finansiella rapporterna kommer 
att presenteras i EUR. Även om syftet med bytet är att minska 
valutaexponeringen för både Koncernens resultaträkning och 
totalresultat, finns det en risk att en sådan förändring av redo-
visningsvaluta, helt eller delvis, inte medför de förväntade effek-
terna.

Ränte- och kreditrisker
Ränterisken är risken för att förändringar i räntenivån påverkar 
Koncernens räntenetto och/eller kassaflöde negativt. Ränte-
exponering hänför sig huvudsakligen till upptagna lån. Genom-

slaget på Koncernens räntenetto beror bland annat på  
upplåningens räntebindningstid. Den genomsnittliga räntebind-
ningstiden var vid utgången av 2009 mindre än två månader.

Kreditrisk, det vill säga risken att kunder inte kan uppfylla 
sina betalningsskyldigheter, står för merparten av Hexagons 
motpartsrisk. Kreditrisk innefattar vidare risken att kunderna 
inte kommer att reglera fordringar som Hexagon fakturerat 
eller avser fakturera. Finansiella kreditrisker är risken för för-
lust om motparter med vilka Koncernen har investerade likvida 
medel, kortfristig bankplacering eller ingångna finansiella 
instrument, inte fullgör sina förpliktelser.

Om Hexagons åtgärder för att minimera ränte- och kredit-
risker inte är tillräckliga kan Hexagons finansiella ställning och 
resultat komma att påverkas negativt. 

 
Finansierings- och likviditetsrisker
För att möjliggöra företagsförvärv eller att på annat sätt uppnå 
strategiska mål kan Hexagons verksamhet i framtiden komma 
att kräva ytterligare finansiella resurser. Hexagons möjligheter 
att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av 
framgångsrik försäljning av Bolagets produkter och tjänster. 
Det finns ingen garanti för att Hexagon kommer att kunna 
anskaffa nödvändigt kapital. I detta avseende är den allmänna 
utvecklingen på kapital- och kreditmarknaderna också av stor 
betydelse. Likviditetsrisk är risken att Koncernen på grund av 
bristande likvida medel inte till fullo kan uppfylla sina betal-
ningsåtaganden när de förfaller eller endast kan göra det på 
mycket ofördelaktiga villkor.

Hexagon kan vidare komma att behöva ytterligare finansie-
ring för att refinansiera lån som förfaller. För att säkerställa 
dessa behov krävs dels en stark finansiell ställning i Koncernen, 
dels aktiva åtgärder för att trygga tillgången på krediter. Det 
finns ingen garanti för att Hexagon kommer att kunna säker-
ställa tillräckliga medel för att refinansiera lån som förfaller.

Finansieringen av förvärvet av Intergraph på 2 125 MUSD 
består av tre delar; ett ”brygglån” till nyemissionen på 850 
MUSD som förfaller den 6 juli 2011, ett ”brygglån” till en obli-
gationsemission på 375 MUSD som förfaller den 6 juli 2012 
och ett så kallat ”term loan” på 900 MUSD som förfaller den 
6 juli 2015. Likviden från nyemissionen och den därpå följande 
obligationsemissionen ska användas för att refinansiera de båda 
”brygglånen”. Hexagons ”term loan” på 900 MUSD tillsam-
mans med ett nytt ”revolving loan” på 1 000 MEUR, som för-
faller den 6 juli 2015, utgör grunden i Koncernens finansiering. 
Samtliga ovanstående finansieringsavtal inkluderar sedvanliga 
finansiella åtaganden. Det kan inte uteslutas att Hexagon i 
framtiden kan komma att bryta mot sådana åtaganden på 
grund av till exempel den allmänna konjunkturen eller stör-
ningar på kapital- och kreditmarknaderna. Det skulle i så fall 
kunna påverka Hexagons finansiella ställning och resultat 
negativt.
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Goodwill
En betydande del av Hexagons immateriella anläggnings-
tillgångar består av goodwill. Goodwill är föremål för årliga 
nedskrivningsanalyser. Om framtida tester utvisar nedgång i 
värdet på goodwill och därför leder till nedskrivningar kan 
 detta ha en negativ inverkan på Hexagons finansiella ställning 
och resultat.

Risker relaterade till aktien och nyemissionen

Aktierelaterade risker
Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. Efter-
som en investering i aktier både kan komma att öka och minska 
i värde kan det inte garanteras att en investerare kan komma att 
få tillbaka det investerade kapitalet. Kursen på Bolagets aktier 
kan komma att sjunka under teckningskursen i nyemissionen. 
Den som väljer att teckna nya aktier skulle då kunna göra en 
förlust vid en försäljning av sådana aktier. Aktiekursens utveck-
ling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspeci-
fika och andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Såda-
na faktorer kan också öka aktiekursens volatilitet. Det är 
omöjligt för ett enskilt bolag att kontrollera alla de faktorer 
som kan komma att påverka dess aktiekurs, varför varje inves-
teringsbeslut avseende aktier bör föregås av en noggrann 
 analys.

Handel i teckningsrätter
Teckningsrätter av serie B kommer att handlas på NASDAQ 
OMX Stockholm under perioden från och med den 2 december 
2010 till och med den 13 december 2010. Ingen garanti kan ges 
för att det utvecklas en aktiv handel i teckningsrätterna eller att 
tillräcklig likviditet kommer att finnas. Om en sådan marknad 
utvecklas kommer kursen på teckningsrätterna bland annat att 
bero på kursutvecklingen för utestående aktier i Bolaget och 
kan bli föremål för större volatilitet än sådana aktier. 

Utspädning
Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina teck-
ningsrätter kommer att få sin andel av Bolagets aktiekapital res-
pektive sin röstandel utspädd.

Framtida utdelning
Framtida utdelningar kommer att föreslås av Hexagons styrel-
se. Hexagons utdelning beror bland annat på Bolagets resultat-
utveckling och soliditet. Hexagons utdelningspolicy är att 
25–35 procent av årets resultat per aktie efter skatt ska delas ut 
till aktieägarna, under förutsättning att målet för Bolagets soli-
ditet uppfylls. Det finns risker som kan påverka Bolagets resul-
tatutveckling och soliditet negativt, och det finns inga garantier 
för att Hexagon i framtiden kommer att kunna lämna utdelning 
till aktieägarna under varje räkenskapsår.

Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden
Ett antal av Hexagons större aktieägare har förbundit sig att 
teckna respektive garantera cirka 50,2 procent av de nya aktier-
na. Dessa tecknings- och garantiåtaganden är emellertid inte 
säkerställda. Det finns därför en risk att någon eller några av 
dem som har lämnat tecknings- och garantiåtaganden inte kan 
uppfylla sina respektive åtaganden. Uppfylls inte ovan nämnda 
tecknings- och garantiåtaganden, kan detta inverka negativt på 
Hexagons möjligheter att genom emissionen erhållas ett belopp 
om cirka 6 500 MSEK före emissionskostnader.

Aktieägare med betydande inflytande
Vid tidpunkten för detta prospekt kontrolleras cirka 29,6 pro-
cent av aktiekapitalet och 49,8 procent av rösterna i Hexagon 
av Melker Schörling AB. Melker Schörling AB har förbundit sig 
att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sin ägarandel i 
Hexagon. Melker Schörling AB kan således, både före och efter 
nyemissionen, utöva ett betydande inflytande över Bolaget i frå-
gor som är föremål för godkännande av aktieägarna. Det kan 
inte uteslutas att Melker Schörling ABs intressen därvid kan 
skilja sig från övriga aktieägares intressen.
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Styrelsen för Hexagon beslutade den 22 oktober 2010, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att öka 
Bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsens beslut godkändes 
vid extra bolagsstämman den 24 november 2010.

Emissionsbeslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst 176 244 814 SEK, från 531 039 540 SEK till 
högst 707 284 354 SEK, genom utgivande av högst 88 122 407 nya aktier, varav 3 937 500 serie A aktier och 
84 184 907 serie B aktier. De som på avstämningsdagen den 29 november 2010 är registrerade som aktieägare i 
 Hexagon får teckna en (1) ny aktie för tre (3) befintliga aktier. Serie A aktier berättigar teckning av serie A aktier och 
serie B aktier berättigar teckning av serie B aktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrä-
desrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Vid överlåtelse av teckningsrätt (den 
primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren.  Härutöver erbjuds 
även möjlighet för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt.

Emissionskursen har fastställts till 74 SEK per aktie av serie A respektive serie B, vilket innebär att nyemis sionen, 
om den fulltecknas, sammanlagt tillför Hexagon cirka 6 521 MSEK, före emissionskostnader1). 

Melker Schörling AB, Ramsbury Invest AB, Ola Rollén och Håkan Halén, vilka tillsammans innehar aktier mot-
svarande 53,3 procent av rösterna och 34,6 procent av kapitalet, har förbundit sig att teckna aktier motsvarande sina 
respektive pro rata-andelar av nyemissionen. Ramsbury Invest AB har därutöver dessutom garanterat teckning av 
aktier motsvarande ytterligare 15,6 procent av nyemissionen. Följaktligen har tecknings- och garantiåtaganden mot-
svarande sammanlagt 50,2 procent av nyemissionen erhållits2).

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna i Hexagon att teckna nya aktier i 
 Hexagon. 

Stockholm den 26 november 2010 

Hexagon AB (publ)

Styrelsen

Inbjudan till teckning av aktier i Hexagon

1)   Från emissionsbeloppet om cirka 6 521 MSEK kommer avdrag att göras för emissionskostnader som väntas uppgå till cirka 107 MSEK. Av detta utgör cirka 25 
MSEK ersättning till Ramsbury Invest AB för sitt garantiåtagande att teckna utöver sin pro rata andel i nyemissionen. Netto beräknas nyemissionen tillföra cirka 
6 414 MSEK.

2)   Teckningsförbindelserna är inte säkerställda. Se vidare rubriken ”Risker relaterade till aktien och nyemissionen” under avsnittet ”Riskfaktorer”.
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Den 7 juli 2010 meddelade Hexagon att Bolaget ingått ett avtal om att genomföra ett kontantförvärv av det amerikan-
ska mjukvaruföretaget Intergraph Corporation. Köpeskillingen uppgick till 2 125 MUSD på skuldfri basis. Förvärvet 
var föremål för vissa villkor såsom godkännande från konkurrensmyndigheter och CFIUS (Committee on Foreign 
Investment in the United States). Den 28 oktober 2010 hade alla nödvändiga tillstånd erhållits och förvärvet slutfördes, 
varpå Hexagon blev ägare av Intergraph. Syftet med nyemissionen är att finansiera delar av förvärvet av Intergraph.

Hexagons ledande mätsystem för datainsamling via luftburen och markbaserad sensorteknologi kombinerad med 
Intergraphs ledande helhetslösningar för projektering, design, konstruktion och drift av anläggningar, så kallad Enter-
prise Engineering-mjukvara, samt GIS ger den nya koncernen möjlighet att utveckla och leverera integrerade lösningar 
till kunderna. Efter förvärven av Brown & Sharpe 2001, Leica Geosystems 2005 och NovAtel 2007, ansågs förvärvet 
av Intergraph vara ett naturligt nästa steg i Hexagons teknologiska utveckling på grund av Intergraphs globala mjuk-
varukompetens. Efter integrationen av Intergraph kommer Hexagons produktportfölj att innehålla alla de teknologier 
som mätteknikmarknaden efterfrågar, från att fånga tredimensionell data från marken, luften och rymden, till bear-
betning av mätresultat och generering av data samt presentation av information via Enterprise Engineering-mjukvara 
och GIS. 

De senaste åren har Intergraph konsekvent redovisat goda finansiella resultat. Intergraph förväntas visa betydan-
de tillväxt under de kommande åren och Intergraphs produkter gynnas av underliggande globala tillväxttrender såsom 
energikonsumtion, det ökade behovet av offentlig säkerhet samt den globala infrastrukturutbyggnaden.  Hexagon 
förväntar sig att Intergraph redovisar en omsättning om 830–840 MUSD och rörelseresultatet före avskrivningar 
(”EBITDA”) om 200–210 MUSD1) för 2010. Baserat på rådande marknadsförhållanden och förväntningarna inom 
de marknadssegment Intergraph verkar, väntar sig Hexagon att Intergraph kommer att ha en organisk tillväxt om 
cirka 10 procent under de kommande åren.  Hexagon väntar sig dessutom att Intergraphs EBITDA-marginal kommer 
att öka gradvis från dagens nivå. 

Enligt Hexagons bedömning förväntas förvärvet av Intergraph ha en omedelbar positiv inverkan på Hexagon-
koncernens resultat, exklusive kostnader av engångskaraktär som till exempel nedskrivningar av tillgångar, omstruk-
turerings-, transaktions- och finansieringskostnader, och förväntas dessutom generera betydande kostnads- och för-
säljningssynergier. Totalt beräknas synergierna öka rörelseresultatet före skatt med cirka 30 MUSD under 2011, 40 
MUSD under 2012 och 70 MUSD från och med 2013, för att därefter öka sekventiellt de följande åren. Synergierna 
förväntas främst genereras från i) kombinationen av Hexagon och Intergraphs teknologier, ii) korsförsäljning av 
befintliga produkter, iii) minskning av överlappande resurser hos Hexagon och Intergraph, iv) utökad marknad för 
Intergraphs PP&M division via Hexagons mätprodukter, v) användning av Hexagons sensorer i kombination med 
Intergraph SG&I divisions GIS-system och vi) försäljning av Intergraphs produkter via Hexagons organisation på 
tillväxtmarknader. Kassapåverkande integrations-, transaktions- och finansieringskostnader beräknas uppgå till cirka 
510 MSEK och större delen kostnadsförs under fjärde kvartalet 2010. Se rubriken ”Väsentliga förändringar sedan 
offentliggörande av delårsrapport för perioden januari – september 2010” under avsnittet ”Kapitalstruktur och annan 
finansiell information avseende Hexagon” för ytterligare information gällande integrations-, transaktions- och finan-
sieringskostnader.

Före det att avtalet om att förvärva Intergraph ingicks säkrade Hexagon finansiering från sina banker för köpe-
skillingen samt för refinansiering av Bolagets syndikerade lån på 1 000 MEUR. Hexagon meddelade också att Bolaget 
avsåg att genomföra en nyemission motsvarande cirka 6 500 MSEK så snart som möjligt efter det att transaktionen 
genomförts, i syfte att minska Bolagets skuldsättning.

Förutsatt att nyemissionen fulltecknas kommer bruttolikviden från nyemissionen att uppgå till cirka 6 521 MSEK. 
Hexagons emissionskostnader, inklusive ersättning till rådgivare och övriga transaktionskostnader, förväntas uppgå 
till cirka 107 MSEK. Nettolikviden från nyemissionen om cirka 6 414 MSEK kommer att användas för att avsevärt 
stärka Hexagons balansräkning genom minskning av Hexagons skuldsättning. 

Styrelsen för Hexagon är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Styrelsen försäkrar härmed att alla rimliga försiktig-
hetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i detta prospekt, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de 
faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.  

Stockholm den 26 november 2010 

Hexagon AB (publ)

Styrelsen

Bakgrund och motiv

1) Före förvärvsrelaterade justeringar.
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VD har ordet

För bara tio år sedan var Hexagon ett litet konglomerat bestående av ett flertal 
skandinaviska verkstadsbolag. Koncernen saknade kärnverksamhet och en platt-
form för framtida tillväxt och lönsamhet. År 2000 fattades beslut om koncentra-
tion av verksamheten och marknaden för mätteknik bedömdes ha mycket intres-
santa förutsättningar. Därför förvärvade vi år 2001 det NYSE-noterade 
mätteknikbolaget Brown & Sharpe och skapade därmed en framtida kärnverk-
samhet för Hexagonkoncernen. Hexagon intog en världsledande ställning i mät-
teknikmarknadens mikrosegment baserad på tredimensionell mätteknik.

Genom förvärvet av det schweiziska börsnoterade bolaget Leica Geosystems 
år 2005 kompletterades Hexagons produktportfölj med kärnkompetens inom 
laserbaserad mätteknologi och Hexagon etablerade en världsledande ställning i 
mätteknikmarknadens makrosegment. Synergierna inom teknologi, distribution 
och mjukvara stärkte Hexagons produkterbjudande avsevärt.

2007 kompletterades Hexagons produktportfölj ytterligare genom förvärvet 
av det NASDAQ-noterade kanadensiska företaget NovAtel med kärnkompetens 
inom GPS teknologi. Förvärvet var ett viktigt steg i etableringen av en världs-
ledande ställning inom makrosegmentet för mätteknik.

Efter förvärven av Brown & Sharpe, Leica Geosystems samt NovAtel är 
 Intergraph med sin globala kompetens inom mjukvara ett naturligt nästa steg i 
Hexagons utveckling. Intergraph uppfyller de förutsättningar som Hexagon har formulerat för en mjukvarudriven 
expansion. Intergraph tillför kärnkompetens inom hantering och presentation av komplexa data som gör det möjligt 
för Hexagon att utveckla och leverera unika integrerade lösningar till sina kunder. Utvecklingen av Hexagonkoncer-
nen till en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner har varit en fantastisk resa som vi som arbetar på 
Hexagon är mycket stolta över.

Den nya Hexagonkoncernen har mer än 11 000 anställda i 42 länder. Hexagon kommer att vara verksamt inom 
alla delar av mätteknikmarknaden, från att samla in och bearbeta tredimensionell data till att skapa, organisera och 
leverera information via så kallad Enterprise Engineering-mjukvara och GIS. Hexagon kommer att kunna erbjuda 
tusentals kunder världen över teknologier som möjliggör ökad produktivitet, ökad kvalitet samt ökad förmåga att 
fatta snabba och välinformerade beslut.

Som en del av finansieringen av förvärvet av Intergraph genomför Hexagon en företrädesemission för befintliga 
aktieägare i syfte att minska nettoskuldsättningsgraden. Hexagons yttersta mål är oförändrat: att skapa långsiktigt 
god värdetillväxt för aktieägarna. Målet är att öka vinsten per aktie med 15 procent per år. Även Hexagons utdel-
ningspolicy är oförändrad. Policyn är att dela ut 25–35 procent av vinst per aktie efter skatt i utdelning till aktieägarna, 
förutsatt att Bolaget uppfyller sitt soliditetsmål.

Framtiden ser lovande ut och jag är övertygad om att den nya Hexagonkoncernen kommer att fortsätta att skapa 
värde för Hexagons aktieägare.

Ola Rollén
Koncernchef och VD
Hexagon AB (publ)

”Intergraph uppfyller de 
förutsättningar som 

 Hexagon har  formulerat 
för en mjuk varudriven 

expansion”
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Företrädesrätt och teckningsrätter

De som på avstämningsdagen den 29 november 2010 är regist-
rerade som aktieägare i Hexagon äger företrädesrätt att teckna 
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier 
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte 
tecknas med primär företrädesrätt ska, oberoende av aktieslag, 
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädes-
rätt).

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktie-
ägare i Hexagon erhåller en (1) teckningsrätt av serie A för varje 
innehavd aktie av serie A i Hexagon och en (1) teckningsrätt av 
serie B för varje innehavd aktie av serie B i  Hexagon. Tecknings-
rätterna berättigar innehavaren att med primär företrädesrätt 
teckna aktier, varvid tre (3) teckningsrätter av serie A respektive 
serie B ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie A respek-
tive serie B. Vid överlåtelse av teckningsrätt (den primära före-
trädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till 
den nye innehavaren.

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer 
att få sin ägarandel utspädd med 25 procent, men har möjlighet 
att kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina 
teckningsrätter.

Emissionskurs

De nya aktierna i Hexagon emitteras till en kurs om 74 SEK per 
aktie av serie A respektive serie B. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för fastställande av vil-
ka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i nyemissionen är 
den 29 november 2010. Aktierna i Hexagon handlas exklusive 
rätt till deltagande i nyemissionen från och med den 25 novem-
ber 2010. Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande var 
den 24 november 2010.

Teckningstid

Teckning av de nya aktierna kommer att ske under tiden från 
och med den 2 december 2010 till och med den 16 december 
2010. Hexagons styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. 
En eventuell sådan förlängning kommer att offentliggöras av 
Hexagon genom pressmeddelande senast den 16 december 
2010. En teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter är 
oåterkallelig och aktieägaren kan inte återta eller modifiera en 
teckning av nya aktier.

Emissionsredovisning

Direktregistrerade aktieägare 
Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande 
bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och före-
trädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade 
i den av Euroclear Sweden för Hexagons räkning förda aktiebo-
ken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antalet 
erhållna teckningsrätter och det hela antal aktier som kan teck-
nas. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-kon-
to skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken för-
da särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare 
erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade innehav 
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller 
annan förvaltare, erhåller ingen emissionsredovisning. 

Teckning av och betalning för aktier som tecknas med såväl pri-
mär som subsidiär företrädesrätt ska ske till respektive förval-
tare och i enlighet med instruktioner från denne eller, om inne-
havet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa 
förvaltare. 

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner 
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid 
utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta i 
andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstift-
ningar i sådana länder. Se under avsnittet ”Överlåtelsebegräns-
ningar”. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, 
aktieägare som har sina aktier i Hexagon direktregistrerade på 
VP-konton med registrerade adresser i USA, Kanada, Austra-
lien eller Japan inte att erhålla detta prospekt. De kommer inte 
heller att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-
konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till 
dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, 
med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana 
aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att 
utbetalas. 

Villkor och anvisningar

Denna sektion handlar om villkor och anvisningar för nyemissionen. För ytterligare 
information om nya aktier som emitteras, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarstruktur”.
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Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på NASDAQ 
OMX Stockholm under perioden från och med den 2 december 
till och med den 13 december 2010. SEB samt andra institut 
med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp 
och försäljning av teckningsrätter. Handel med teckningsrätter 
av serie A kommer inte att äga rum. ISIN-koden för tecknings-
rätterna av serie B är SE0003620939. 

Central försäljning av överskjutande 

 teckningsrätter

Aktieägare vars innehav ej är jämnt delbart med tre (3) erhåller 
utöver det antal teckningsrätter som är jämnt delbart med tre 
(3) (mellan en (1) och två (2)) överskjutande teckningsrätter. 
Överskjutande teckningsrätter kommer att bokas bort från 
aktie ägarnas VP-konton omkring den 30 november 2010 för 
att därefter säljas centralt till gällande marknadspris. Försälj-
ningen verkställs av SEB på uppdrag av Hexagon. Försäljnings-
likviden kommer att redovisas till respektive aktieägare genom 
Euroclear Swedens försorg. Vid central försäljning av över-
skjutande teckningsrätter utgår ej courtage.

Observera att sedan överskjutande teckningsrätter bokats 
bort kommer de som har teckningsrätter på sitt VP-konto att ha 
ett innehav som är jämnt delbart med tre (3). Om aktieägare 
önskar köpa teckningsrätter för att teckna fler aktier ska köpet 
avse ett antal som är jämnt delbart med tre (3).

Teckning av aktier med primär  företrädesrätt 

Teckning av aktier med primär företrädesrätt ska ske under 
 perioden från och med den 2 december till och med den 16 
december 2010. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 
teckningsrätter ogiltiga och kommer, utan avisering från Euro-
clear Sweden, att bokas bort från VP-kontona.

 
För att inte värdet av erhållna teckningsrätter ska gå förlorat 
måste aktieägaren antingen:

utnyttja erhållna teckningsrätter och teckna nya aktier  ●

senast den 16 december 2010, eller 
sälja erhållna och ej utnyttjade teckningsrätter senast den  ●

13 december 2010.

Hexagons styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. En even-
tuell sådan förlängning kommer att offentliggöras av Hexagon 
genom pressmeddelande senast den 16 december 2010. En teck-
ning av nya aktier med stöd av teckningsrätter är oåterkallelig 
och aktieägaren kan inte återta eller modifiera en teckning av 
nya aktier.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige
Teckning av nya aktier med stöd av den primära företrädes-
rätten sker genom samtidig kontant betalning, antingen genom 
att använda den förtryckta bankgiroavin eller därför avsedd 
anmälningssedel med samtidig betalning enligt något av följan-
de alternativ.

Bankgiroavin ●  används om samtliga teckningsrätter, enligt 
emissionsredovisning från Euroclear Sweden benämnt 
”jämnt teckningsbart”, ska utnyttjas. Inga tillägg eller änd-
ringar kan göras på bankgiroavin.
Anmälningssedeln ●  används om teckningsrätter köpts eller 
överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett 
annat antal teckningsrätter än det som framgår av den för-
tryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning. 
Anmälningssedlar kan erhållas från något av SEBs kontor. 
Den förtryckta bankgiroavin får inte användas.

Direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige
Teckningsberättigade aktieägare som inte är bosatta i Sverige 
och inte kan använda den förtryckta bankgiroavin ska använda 
den utsända anmälningssedeln vid teckning. I samband med att 
anmälningssedeln insänds till nedan angivna adress ska betal-
ning göras i SEK till nedan angivet bankkonto i Sverige.

SEB 
Emissioner R B6
S- 106 40 Stockholm, Sverige
Kontonummer: 5865 10 029 47
IBAN: SE5350000000058651002947
BIC: ESSESESS

Vid betalning måste tecknarens namn och adress samt VP-kon-
tonummer eller betalningsidentitet enligt emissionsredovisning-
en anges. Anmälningssedel och betalning ska vara SEB tillhanda 
senast den 16 december 2010. Anmälningssedlar kan erhållas 
från SEBs hemsida www.seb.se/prospekt samt från Hexagons 
hemsida www.hexagon.se.

Förvaltarregistrerade innehav
Teckning av och betalning för aktier som tecknas med primär 
företrädesrätt ska ske genom respektive förvaltare och i enlig-
het med instruktioner från denne eller, om innehavet är registre-
rat hos flera förvaltare, från envar av dessa förvaltare.
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Betalda tecknade aktier (BTA)

Några dagar efter erlagd betalning och teckning kommer Euro-
clear Sweden att sända en VP-avi som bekräftelse på att betalda 
tecknade aktier (”BTA”) bokats in på VP-kontot. De nyteckna-
de aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot till dess att 
registrering av emissionen skett hos Bolagsverket. Registrering 
av aktier vilka tecknats med företrädesrätt genom betalning 
beräknas ske omkring den 23 december 2010. Därefter kommer 
BTA att bokas om till vanliga aktier, vilket beräknas ske omkring 
den 29 december 2010. Någon VP-avi utsänds ej i samband 
med detta utbyte. Depåkunder hos förvaltare erhåller BTA och 
information i enlighet med respektive förvaltares  rutiner.

Handel med BTA

Handel med BTA av serie B på NASDAQ OMX Stockholm 
beräknas ske under perioden från och med den 2 december till 
och med den 23 december 2010. SEB och övriga värdepappers-
institut står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av 
BTA. ISIN-koden för BTA av serie B är SE0003620947. Handel 
med BTA av serie A kommer inte att äga rum.

Teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt 

samt tilldelning

Direktregistrerade aktieägare och övriga
Anmälan om teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt 
ska göras på därför avsedd anmälningssedel. Det är tillåtet att 
lämna in fler än en anmälningssedel varvid dock endast den 
senast daterade anmälningssedeln kommer att beaktas. Anmäl-
ningssedlar kan erhållas från något av SEBs kontor i Sverige 
eller SEBs hemsida www.seb.se/prospekt samt från Hexagons 
hemsida www.hexagon.se.

Anmälningssedeln kan skickas till SEB, Emissioner R B6, 
106 40 Stockholm eller lämnas till något av SEBs kontor i 
 Sverige. Anmälningssedeln måste vara SEB Emissioner tillhanda 
senast den 16 december 2010. Styrelsen i Hexagon äger rätt att 
förlänga teckningstiden.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Depåkunder hos förvaltare som önskar teckna aktier med sub-
sidiär företrädesrätt ska inte anmäla sig enligt stycket ovan utan 
ska anmäla sig för teckning till och i enlighet med instruktioner 
från sin eller sina förvaltare, som även kommer att hantera 
besked om tilldelning och andra frågor.

Tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt 
Om inte hela antalet aktier som tecknats med subsidiär före-
trädesrätt kan ges ut ska aktierna fördelas mellan tecknarna i 
förhållande till det antal aktier som de tecknat med primär före-
trädesrätt och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade med subsi-
diär företrädesrätt översänds avräkningsnota till tecknaren eller 

till förvaltaren. Ingen avräkningsnota kommer att skickas till 
dem som inte får tilldelning. 

Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast 
den 5 januari 2011. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller 
besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares ruti-
ner.

Nyemitterade aktier som tecknats med subsidiär företrä-
desrätt kommer att levereras så snart erforderlig registrering 
skett hos Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring den 10 
januari 2011. Som bekräftelse på att aktier bokförts på VP-
kontot översänds en VP-avi till direktregistrerade aktieägare 
eller till förvaltare.

Ramsbury Invest AB har garanterat teckning av aktier mot-
svarande 15,6 procent av nyemissionen utöver sin pro rata-
andel. Teckning sker därvid genom subsidiär företrädesrätt 
under teckningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt samt 

 tilldelning

Anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt ska göras 
på därför avsedd anmälningssedel. Det är tillåtet att lämna in 
fler än en anmälningssedel varvid dock endast den senast date-
rade anmälningssedeln kommer att beaktas. Anmälningssedlar 
kan erhållas från något av SEBs kontor i Sverige eller SEBs 
 hemsida www.seb.se/prospekt samt från Hexagons hemsida 
www.hexagon.se.

Anmälningssedeln kan skickas till SEB, Emissioner R B6, 
106 40 Stockholm eller lämnas till något av SEBs kontor i 
 Sverige. Anmälningssedeln måste vara SEB Emissioner tillhanda 
senast den 16 december 2010. Styrelsen i Hexagon äger rätt att 
förlänga teckningstiden.

Aktier som inte tecknats med stöd av primär eller subsidiär 
företrädesrätt kommer att fördelas mellan aktieägare och  övriga 
som tecknat sig för aktier utan företrädesrätt i förhållande till 
det antal aktier som de tecknat sig för, och i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning. 

Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan före-
trädesrätt översänds avräkningsnota till tecknaren eller till för-
valtaren. Ingen avräkningsnota kommer att skickas till dem 
som inte får tilldelning. 

Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast 
den 5 januari 2011. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller 
besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares ruti-
ner.

Nyemitterade aktier som tecknats utan företrädesrätt kom-
mer att levereras så snart erforderlig registrering skett hos 
Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring den 10 januari 2011. 
Som bekräftelse på att aktier bokförts på VP-kontot översänds 
en VP-avi till direktregistrerade aktieägare eller förvaltare. 
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Notering av de nya aktierna

Hexagon kommer att ansöka om notering av de nya aktierna av 
serie B på NASDAQ OMX Stockholm i samband med genom-
förandet av nyemissionen. Registrering hos Bolagsverket av nya 
aktier som tecknas med primär företrädesrätt beräknas ske 
omkring den 23 december 2010. Handel i dessa nya aktier 
beräknas inledas omkring den 28 december 2010, förutsatt att 
registrering skett. De nya aktier som tecknas med subsidiär 
företrädesrätt eller utan företrädesrätt beräknas registreras hos 
Bolagsverket omkring den 10 januari 2011 samt bli föremål för 
handel omkring den 11 januari 2011. De nya aktierna av serie 
A kommer inte att noteras.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gång-
en på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast 
efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Offentliggörande av teckningsresultat i 

 nyemissionen

Preliminärt teckningsresultat kommer att offentliggöras 
omkring den 20 december 2010 genom ett pressmeddelande 
från Hexagon. Slutligt teckningsresultat kommer att offentlig-
göras omkring den 22 december 2010 genom ett pressmedde-
lande från Hexagon.

 

Övrig information

Hexagon har inte rätt att dra tillbaka erbjudandet enligt detta 
prospekt. 

För det fall ett för stort belopp inbetalats av en tecknare 
 kommer Hexagon att ombesörja att överskjutande belopp åter-
betalas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan kom-
ma att lämnas utan avseende. Om emissionslikviden inbetalats 
för sent eller är otillräcklig kan anmälan om teckning också 
komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissions likvid kom-
mer då att återbetalas.

Särskilt för aktieägare vars aktier  handlas på 

SIX Swiss Exchange

Aktieägare vars aktier i Hexagon handlas på SIX Swiss Exchange 
(Ticker: ”HEXN”, Val. 526 772, handelsvaluta: schweiziska 
franc) och förvaras i depå hos schweizisk bank skall följa de 
instruktioner som de kommer att få från sin respektive depå-
bank i anledning av aktiekapitalhöjningen och företrädesemis-
sionen i Hexagon. SIX SIS AG, Olten, Schweiz, är så kallad 
clearing agent för de Hexagon-aktier som handlas på SIX Swiss 
Exchange. I förhållande till Hexagon-aktier som förvaras i depå 
hos SIX SIS AG, är det vidare SIX SIS AG som verkställer utbe-
talning av eventuell vinstutdelning.

Handel i teckningsrätter eller BTA kommer inte att äga rum 
på SIX Swiss Exchange. Däremot kommer handel i tecknings-
rätter och BTA att arrangeras på NASDAQ OMX Stockholm. 
Aktieägare med aktier i depå hos schweizisk bank ombeds att 
kontakta sin depåbank om de önskar handla i teckningsrätter 
och/eller BTA.
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Så här gör du

Aktie

Teckning med primär företrädesrätt

1. Du tilldelas teckningsrätter 

För varje aktie i Hexagon som du

innehar den 29 november 2010…

…erhåller du en (1) teckningsrätt
Tecknings-

rätt

Tecknings -
rätter

3. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter (samtidig kontant betalning)

Tre (3) teckningsrätter…

2. Ditt innehav av teckningsrätter görs jämnt delbart med tre (3) 

… ger en (1) ny aktie i Hexagon

Aktie

+ 74 SEK

4. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos förvaltare?

Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter, använd den utsända, förtryckta
bankgiroavin från Euroclear Sweden.

Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i den
särskilda anmälningssedeln som finns på alla SEBs bankkontor i Sverige.
Betalning görs på valfritt svenskt bankkontor.

Använd den utsända anmälningssedeln. Anmälningssedeln insänds till adress angiven på 
anmälningssedeln samt i avsnittet ”Villkor och anvisningar” och betalning görs i SEK till 
bankkonto likaså angivet på anmälningssedeln och i ”Villkor och anvisningar”.

Du bor
i Sverige

Du bor
utomlands1)

Du har VP-konto, 
 d.v.s. direktregistrerad

Du har depå, 
d.v.s. har en förvaltare

Om du har dina aktier i Hexagon i en eller flera depåer hos bank eller 
 värdepappersinstitut får du information från din/dina förvaltare om det antal 
teckningsrätter som du erhållit. 

Följ de instruktioner du får från
din/dina förvaltare.

Teckning av kvarvarande aktier med subsidiär företrädesrätt och utan företrädesrätt 

(av aktieägare och övriga)2)

Du har VP-konto,
d.v.s. direktregistrerad

Fyll i särskild anmälningssedel som finns på alla SEBs bankkontor i Sverige eller SEBs hemsida www.seb.se/prospekt 
samt på Hexagons hemsida www.hexagon.se. Anmälningssedeln skickas till SEB Emissioner R B6,106 40 Stockholm 
eller lämnas till något av SEBs bankkontor i Sverige och ska vara SEB tillhanda senast den 16 december 2010.

Du har depå,
d.v.s. har en förvaltare

Teckning och betalning för aktier ska ske genom respektive förvaltare. Följ de instruktioner som ges av
din/dina förvaltare.

1)   Notera regler vad gäller aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien eller Japan i avsnittet ”Villkor och anvisningar” under rubriken ”Aktieägare bosatta i vissa obehöriga  jurisdiktioner”.
2)   Tilldelning kommer att ske såsom beskrivs i avsnittet ”Villkor och anvisningar” under rubriken ”Tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt” och under rubriken   

”Teckning av aktier utan företrädesrätt samt tilldelning”.

Observera! Då överskjutande teckningsrätter säljs automatiskt 

 behöver du varken köpa eller sälja teckningsrätter för att få ett antal 

teckningsrätter som är jämnt delbart med tre (3)

Överskjutande teckningsrätter, det vill säga de tecknings

rätter som inte är jämnt delbart med tre (3), säljs automatiskt 

till marknadspris för din räkning

Detta avsnitt är för aktieägare som innehar aktier som handlas på NASDAQ OMX Stock-
holm och inte för aktieägare som har aktier som handlas på SIX Swiss Exchange. Aktie-
ägare vars aktier i Hexagon handlas på SIX Swiss Exchange ska följa de instruktioner 
som lämnas av respektive aktieägares förvaltare.
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Definitioner av marknadssegmenten

Dimensionell mätteknik är en förutsättning för modern sam-
hällsplanering, effektiv konstruktion och tillverkning med mini-
mal miljöpåverkan. Mätteknik används överallt i samhället och 
i industriella applikationer för att spara tid och resurser samt 
för att öka kunskap och förståelse. Det finns en växande efter-
frågan på ökad kapacitet när det gäller att mäta och positionera 
objekt, infrastruktur och miljöer.

Marknaden för mätteknik kan delas in i tre olika segment, 
makro, mikro och nano. Avgränsningarna mellan de tre 
 segmenten baseras på den precision som kunden efterfrågar. Ju 
mindre objekt som ska mätas, desto större mätnoggrannhet 
krävs.

Data som samlas in med hjälp av mätteknik bearbetas för 
att skapa, organisera och leverera stora mängder komplexa 
data och presentera den visuellt på ett sätt som är lätt att förstå 
och därmed ger kunden möjlighet att fatta snabba och väl-
informerade beslut. Avancerad 3D-mjukvara omfattar Enter-
prise Engineering-mjukvara och GIS. Säkerhetsorganisationer, 
företag och myndigheter förlitar sig på avancerad 3D-mjukvara 
för projektering, design, konstruktion och drift av bland annat 
mer effektiva anläggningar, fartyg och offshore-anläggningar 
samt för att skapa intelligenta kartor och skydda kritisk 
 infrastruktur.

Segment inom mätteknik
Makro
Inom makrosegmentet mäts stora objekt såsom berg, städer, 
vägar, broar, tunnlar, dammar och byggnader. Mätningarna 
kräver en precision om 10 meter till 100 mikrometer. Kunderna 
inom detta segment är främst lantmäterier, kartverk, myndig-
heter, bygg- och anläggningsföretag, flygindustrin samt för-
svarsindustrin.

Mikro
I mikrosegmentet mäts industriella komponenter, från stora 
flygplan till mikrokomponenter, i elektroniska och medicinska 
applikationer. Mätningarna kräver en precision om 100 till 0,3 
mikrometer. Kunderna inom detta marknadssegment är främst 
verksamma inom bilindustrin, flygindustrin, verkstads industrin, 
medicinteknik och energi.

Nano
Inom nanosegmentet mäts objekt såsom mikrokretsar till elek-
tronikindustrin, medicinska applikationer och material med 
nya egenskaper. Mätningarna kräver en precision understigan-
de 0,3 mikrometer.

Marknadsöversikt
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Avancerad 3D-mjukvara
Enterprise Engineering-mjukvara
Helhetslösningar för projektering, design, konstruktion och 
drift av anläggningar, så kallad Enterprise Engineering-mjuk-
vara, används i ett flertal applikationer såsom anläggningar, 
fartyg och offshore-anläggningar samt fordonsindustrin, indu-
striell industri, arkitektur och flygindustrin. Intergraphs affärs-
område PP&M är verksamt på marknaden för mjukvaruverk-
tyg för processindustrin, PET-marknaden.

Geografiska informationssystem (GIS)
GIS samlar in, lagrar, analyserar, organiserar och presenterar 
positionsrelaterad information. GIS används i kartografi, fjärr-
analys, lantmäteri, distribution av el och vatten, förvaltning av 
naturresurser, fotogrammetri, geografi, stadsplanering, krisbe-
redskap, navigering och lokala sökmotorer. Intergraph SG&I är 
verksamt på marknaden för geografisk informationshantering. 

Marknadsposition

Hexagon är en världsledande mätteknikkoncern och genom 
förvärvet av Intergraph också ett ledande företag inom avance-
rad 3D-mjukvara. 

Hexagon
Genom förvärvet av USA-noterade mätteknikföretaget Brown 
& Sharpe 2001 etablerade sig Hexagon på mätteknikmarkna-
den och intog en ledande position inom mätteknikmarknadens 
mikrosegment. Under 2009 beräknade Hexagon sin marknads-
andel i mikrosegment till cirka 14 procent.

Genom förvärvet av Leica Geosystems 2005 etablerade sig 
Hexagon även inom mätteknikmarknadens makrosegment. 
Under 2009 beräknade Hexagon sin marknadsandel i makro-
segmentet till cirka 17 procent.

Hexagons närvaro inom nanosegmentet är att betrakta som 
marginell.

Intergraph
Intergraph PP&M är en leverantör av helhetslösningar för pro-
jektering, design, konstruktion och drift av anläggningar, fartyg 
och offshore-anläggningar, så kallad Enterprise Engineering-
mjukvara, ARC Advisory Group1) rankar Intergraph som num-
mer ett på världsmarknaden för 3D-mjukvara för industri-
design och mjukvaruverktyg för processindustrin. Intergraph 
PP&M är också en ledande leverantör av mjukvara och tjänster 
till processindustrin, inklusive konstruktionsdesign.

Intergraph SG&I är en leverantör av GIS till kunder inom 
försvars- och underrättelseverksamhet, säkerhetsindustrin, 
myndigheter, transportindustrin, fotogrammetri, distributörer 
av vatten och el samt kommunikationsindustrin. Intergraph 
uppskattar att de är en av de världsledande leverantörerna på 
världsmarknaden för geografisk information.

Marknadsutveckling

Measurement technologies  
Vid utgången av 2009 uppskattade Hexagon mätteknikmark-
nadens storlek till cirka 83 miljarder SEK, med en årlig mark-
nadstillväxt på cirka 8 procent över en konjunkturcykel. Mät-
teknikmarknadens storlek kan delas upp enligt följande:

makrosegmentet uppskattas till cirka 45 miljarder SEK med  ●

en årlig tillväxt på cirka 10 procent över en konjunkturcy-
kel;
mikrosegment ● et uppskattas till cirka 28 miljarder SEK med 
en årlig tillväxt på cirka 6 procent över en konjunktur-
cykel;
nanosegmentet uppskattas till cirka 10 miljarder SEK med  ●

stark tillväxtpotential.
Ovanstående uppskattningar är Hexagons bedömning som 
baseras på intern branschkunskap.

Den långsiktiga efterfrågan för mätteknik förväntas öka till 
följd av strukturella förändringar i världsekonomin. Befolk-
ningsökningen och urbaniseringen leder till stora behov av 
infrastruktur. Växande välstånd i utvecklingsländerna skapar 
efterfrågan på konsumentvaror och därmed också tillverknings-
kapacitet. Detta innebär att mätteknik efterfrågas i alla de bran-
scher som berörs.

Utöver dessa megatrender påverkas Hexagon också av driv-
krafter i tillverkningsindustrin och bygg- och anläggningsindu-
strin. Behovet av ökad produktivitet och effektivitet står stän-
digt i centrum för tillverkningsindustrin. Allt fler företag har 
insett att avancerad mätteknik som integreras i produktions-
processen kan höja kvaliteten och därigenom kraftigt sänka 
kostnaderna. Inom fordons- och flygindustri samt övrig till-
verkningsindustrier kommer detta behovet att öka efterfrågan 
på mätteknik. Också i bygg- och anläggningsindustrin sker 
ständiga produktivitetsförbättringar. Genom styrning och sam-
ordning av anläggningsmaskiner och fordon kan effektiviteten 
ökas betydligt.

1) Källa: Process Engineering Tools Worldwide Outlook. Market Analysis and Forecast Through 2013. Arc Advisory Group.
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Avancerad 3D-mjukvara
Storleken på marknaden för avancerad 3D-mjukvara kan delas 
upp enligt följande:

marknaden för mjukvara för processteknik beräknas växa  ●

till 1,9 miljarder USD 2012, vilket motsvarar en årlig till-
växtstakt om 13 procent från 2009 (1,3 miljarder USD);
marknaden för spatial informationshantering beräknas  ●

växa till 2,1 miljarder USD 2012, vilket motsvarar en årlig 
tillväxttakt om 9 procent från 2009 (1,6 miljarder USD).

Ovanstående uppskattningar är Hexagons bedömning som 
baseras på intern branschkunskap och skattningar från ARC1).

Den långsiktiga efterfrågan på mjukvarulösningar väntas 
öka till följd av globala tillväxttrender såsom ökad efterfrågan 
på energi, ökad infrastrukturutveckling, växande säkerhets-
behov och växande betydelse av så kallade location-aware 
teknologi lösningar.

Intergraph PP&Ms Enterprise Engineering-mjukvara  spelar 
en betydande roll i dagens situation med ökande globalt energi-
behov och växande infrastrukturutbyggnad. BRIC-länderna 
(Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) förväntas även fortsätt-
ningsvis investera kraftigt i infrastruktur och energirelaterade 
projekt. Energisektorn förväntas ha en stark tillväxt som under-
byggs av kärnkraftsindustrin med ökad allmän efterfrågan på 
alternativa/rena energikällor. Investeringar i olja och gas är 
starkt viktade mot offshoreindustrin. Ökad utvinning i oljesek-
torn försvåras då framtida fyndigheter ligger längre ut till havs.

Efterfrågan på Intergraph SG&Is teknologier drivs av ökat 
säkerhetstänkande, förändrad hotbild samt ökat fokus på 
 förbättrat samarbete mellan olika myndigheter och organ som 
huvudsakligen drivs av informationsteknologi. Dessutom 
bidrar ökat användande och ökade effekter av så kallad loca-
tion-aware teknologi till en ökad efterfrågan samtidigt som GIS 
utvecklas från traditionell kartläggning till att används för att 
hantera hela arbetsflöden i centrala verksamheter.

1) Källa: Process Engineering Tools Worldwide Outlook. Market Analysis and Forecast Through 2013. Arc Advisory Group.
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Källa:  Process Engineering Tools Worldwide Outlook. Market Analysis and Forecast 
Through 2013. Arc Advisory Group.

Källa:  Geospatial Information Systems Worldwide Outlook, Market Analysis and Forecast 
Through 2014. Arc Advisory Group.
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Marknadsaktörer

Marknadsaktörerna består av företag över hela världen av varierande storlek och med olika specialiseringar. En del 
företag tillhandahåller endast hårdvara medan andra tillhandahåller enbart mjukvara. Multinationella företag 
 konkurrerar med nationella företag som kan vara marknadsledande i vissa regioner eller inom specifika nisch-
teknologier. Nedan är en tabell över de marknadsaktörer som Hexagon anser vara de största konkurrenterna inom 
 respektive segment som Hexagon och Intergraph verkar inom1).

Företag Hemvist Makro Mikro Nano

Enterprise
Engineering-

mjukvara

Geografisk  
informations-

hantering 

Hexagon Sverige l l l

Intergraph USA l l l

Autodesk USA l l l

AVEVA Storbritannien l l

Bentley Systems USA l l l

Carl Zeiss Tyskland l l

Dassault Systemes Frankrike l l

ESRI USA l l

Faro Technologies USA l l

KLA Tencor USA l

Mitutoyo Japan l

Nikon Japan l l

Pitney Bowes USA l

QVI USA l

Renishaw Storbritannien l

South Survey Kina l

Topcon Japan l l

Trimble USA l

Zygo USA l

1) Källa: Hexagon, baserat på intern branschkunskap.
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Hexagons verksamhet i världen

Hexagons huvudkontor ligger i Stockholm och koncernen har 
cirka 7 500 anställda i 39 länder. Hexagon har en stark lokal 
närvaro och verksamheten bedrivs i 138 rörelsedrivande bolag 
över hela världen. Hexagons produkter och tjänster säljs i fler 
än 140 länder. 

Under 2009 svarade Europa, exklusive Östeuropa, för cirka 
40 procent av Hexagons nettoomsättning. Nordamerika stod 
för 22 procent, Kina 17 procent, Övriga Asien 11 procent, 
 Östeuropa, Ryssland, Mellanöstern och Afrika 7 procent och 
Sydamerika 3 procent. Kina är den snabbast växande markna-
den och stod 2009 för 17 procent av nettoomsättningen, jäm-
fört med 13 procent 2008.

Översikt

Hexagon är en ledande mätteknikkoncern som utvecklar och 
marknadsför system för mätning i en, två eller tre dimensioner. 
Mätsystemen mäter med stor precision och ger snabbt tillgång 
till stora mängder mätdata. 

Under 2009 uppgick Hexagons nettoomsättning till cirka 
12 miljarder SEK och rörelseresultatet EBIT1 till 1 784 MSEK. 

Hexagonkoncernen verkar genom två affärsområden: Measure-
ment Technologies och Övrig verksamhet. Kärnverksamheten 
Measurement Technologies, som stod för cirka 97 procent av 
nettoomsättningen under 2009, levererar mättekniska  lösningar 
inom de tre applikationsområdena Geosystems, Metrology och 
Technology. 

Beskrivning av Hexagon

Detta avsnitt fokuserar primärt på Hexagons verksamhet före förvärvet av Intergraph. 
Förvärvet av Intergraph breddar Hexagons verksamhet. För mer detaljerad informa-
tion om Intergraph, se avsnittet ”Beskrivning av Intergraph”.

GEOSYSTEMS

59 procent av Measure ment Technologies 
nettoomsättning 2009. 
Geosystems tillgodoser det växande beho-
vet av mätteknik för bland annat infra-
struktur. Till kunderna hör bland annat 
bygg- och anläggningsindustrin, kart-
företag, lantmäterier, utvinnings industrin 
samt jordbrukare. 

METROLOGY

35 procent av Measure ment Technologies 
nettoomsättning 2009.
Metrology erbjuder mätteknik och mät-
datahantering för att höja kvaliteten och 
därigenom minska kostnaderna i produk-
tionsprocessen. Till kunderna hör for-
dons- och flygindustrin, verkstad, medi-
cinteknik och energiindustrin.

TECHNOLOGY

6 procent av Measurement Technologies 
nettoomsättning 2009.
Technology är underleverantör av teknik, 
system och precisionskomponenter till så 
kallade OEM-kunder. Slutkunderna finns 
inom en rad branscher, bland andra lant-
mäteri, marina applikationer, navigering, 
hamnförvaltning, flyg, bygg och anlägg-
ning.

Övriga Asien
11%

Östeuropa, Ryssland,
Mellanöstern och Afrika

7%

Europa exklusive
Östeuropa

40%

Sydamerika
3%

Nordamerika
22%

Kina
17%

Hexagons nettoomsättning per region 2009
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Mål och strategier

Hexagons yttersta mål är att generera långsiktigt god värdetill-
växt för aktieägarna. Koncernen strävar efter att stärka sin 
marknadsposition som ett världsledande mätteknologiföretag 
och leverera långsiktig lönsamhet och uthållig konkurrens-
kraft.

Det övergripande operativa målet är att vara nummer ett 
eller nummer två inom respektive kärnverksamhet för att gene-
rera tillväxt och aktieägarvärde.

Målet är att resultatet per aktie ska öka med minst 15 pro-
cent per år. För att uppnå detta arbetar Bolaget med tydliga mål 
och strategier.

Finansiella mål
Hexagons långsiktiga finansiella mål sattes i december 2007. 
En översyn av de befintliga finansiella målen kommer att 
genomföras av styrelsen under 2011. Hexagons nuvarande 
finansiella mål är:

FINANSIELLA MÅL KOMMENTAR

Omsättning
En nettoomsättning om 20 miljarder SEK vid utgången av 
2011.

Hexagons omsättningsmål om 20 miljarder SEK 2011 ska upp-
nås genom såväl organisk tillväxt som förvärv. 

Rörelsemarginal
En rörelsemarginal om 20 procent vid utgången av 2011. Hexagon ska nå sitt mål om en rörelsemarginal om 20 procent 

genom att öka kärnverksamhetens rörelsemarginal till minst 23 
procent och förvärva verksamheter med en genomsnittlig rörel-
semarginal om minst 15 procent.

Resultat per aktie
Årlig ökning av resultat per aktie med minst 15 procent. En stark resultattillväxt per aktie är den bästa garantin för att 

skapa en långsiktigt god avkastning.

Soliditet
Soliditet om 25–35 procent. Soliditeten ska vara som lägst 25 procent. Hexagon ska sträva 

efter att minimera den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden 
för Bolagets finansiering. En stark soliditet ger möjlighet att 
lånefinansiera delar av den framtida expansionen.

Kassaflöde
Positivt kassaflöde över en konjunkturcykel. Kassaflödet ska vara positivt över en konjunkturcykel. Ett posi-

tivt kassaflöde skapar handlingsfrihet för långsiktig expansion 
och medger en högre grad av lånefinansiering, allt annat lika.

Avkastning
Avkastning på sysselsatt kapital om minst 15 procent. Den långsiktiga avkastningen på sysselsatt kapital över en kon-

junkturcykel ska uppgå till mer än 15 procent per år. Avkast-
ningskravet har ställts med antagande om en långsiktig riskfri 
ränta om cirka 5 procent och en riskpremie om cirka 10 pro-
cent. 
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Operativa mål
Hexagon bedömer att det är nödvändigt att vara den ledande 
aktören i branschen för att nå sina finansiella mål. För  Hexagon 
innebär marknadsledarskap såväl innovationsförmåga som 
kostnadseffektivitet.

Kostnadseffektivitet
För att antingen försvara en ledande marknadsposition eller 
förbättra en position som utmanare är en konkurrenskraftig 
kostnadsstruktur nödvändig, inte minst för att lättare hantera 
fluktuationer i efterfrågan och förändringar i valutakurser. 
Kostnadseffektivitet är också en förutsättning för att vara inno-
vatören i sin bransch.

Innovation
I mätteknikbranschen är innovationsförmåga central för 
 Hexagons möjligheter att i längden kunna vara en attraktiv 
affärspartner till kunderna. Investeringar i FoU har därför hög 
prioritet inom Hexagons verksamheter som varje år investerar 
cirka 10 procent av omsättningen i FoU. 

Branschens bästa ledningskompetens
Ledningens kompetens och erfarenhet är avgörande för att kun-
na driva internationella affärer framgångsrikt och realisera 
målen i den dagliga verksamheten. Hexagon rekryterar inhemsk 
personal och uppfattas som ett lokalt företag på sina respektive 
geografiska marknader. 

Snabba beslutsprocesser
Korta och snabba beslutsprocesser samt tidseffektiv implemen-
tering ökar konkurrensförmågan och organisationens kapaci-
tet. Hexagon strävar efter en arbetsmiljö där det finns tydligt 
ansvar, en platt hierarki och ett minimum av byråkrati. 

Tillväxtsstrategier
Hexagon siktar på att skapa lönsam tillväxt i utvalda segment 
genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. 
 Hexagon arbetar utifrån fyra tillväxtsstrategier: 

Befintliga produkter på befintliga marknader
Med fokus på kärnverksamheten skapar Hexagon tillväxt 
genom produktutveckling och implementering av komplette-
rande teknologier, vilket skapar kostnadsfördelar och därmed 
ökad konkurrenskraft. 

Nya produkter på befintliga marknader
Genom framgångsrik forskning och utveckling samt god kun-
skap om kundens behov skapas tillväxt genom unika produkt-
erbjudanden. Hexagon omsätter sin produktportfölj var arton-
de månad.

Befintliga produkter på nya marknader
Ett nytt användningsområde eller en ny geografisk marknad 
skapar tillväxt för en befintlig produkt genom tillgång till en 
större kundkrets. Utmaningen är att ha tillräcklig kunskap om 
den nya marknaden, säkerställa att produkten möter markna-
dens kvalitetskrav och att etablera väl fungerande distributions-
kanaler. 

Nya produkter på nya marknader
Nya produkter på nya marknader skapar tillväxt genom expan-
sion av den totala marknaden. Utmaningen är att ha tillräcklig 
kunskap om den nya marknaden, förstå slutkundens behov, 
kvalitetssäkra den nya produkten eller tjänsten och få tillgång 
till väl fungerande distributionskanaler för att nå ut på markna-
den med det nya erbjudandet.

Förvärvsstrategi
Hexagon följer en stor mängd bolag för att hitta förvärv som 
kan stärka produktportföljen eller förbättra distributionsnätet. 
Förvärvskandidaterna utvärderas regelbundet såväl finansiellt 
och tekniskt som kommersiellt. Utifrån synergisimuleringar och 
implementeringsstrategier avgörs varje förvärvskandidats 
potentiella plats i koncernen. 
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Varumärkesstrategi
Varumärket Hexagon är koncernens varumärke kompletterat 
med dotterbolagens varumärken som riktar sig till särskilda 
kundsegment, marknader eller geografiska områden. Hexagons 
varumärkesportfölj består av ett stort antal varumärken i 
världsklass som representerar starka traditioner och som är väl-
kända inom sina respektive sektorer. Varumärkena står för hög 
kvalitet och tillförlitlighet. 

Som en del av Hexagons varumärkesstrategi är det viktigt 
att låta de enskilda varumärkena och dotterbolagen arbeta och 
verka individuellt. De har alla sin historia och kultur, och repre-
senterar en ingående kunskap om sina marknader och en pro-
fessionell relation med sina kunder. Hexagon strävar efter att 
behålla dessa styrkor.

Samtidigt ingår de enskilda varumärkena och bolagen i den 
större Hexagonkoncernen, som utgör ett omfattande nätverk 
av yrkeskompetens, kunskap, medarbetare och global kultur 
som de kan dra nytta av. 

Hexagon arbetar kontinuerligt med att globalt stärka varu-
märket Hexagon och utnyttja synergierna mellan de enskilda 
varumärkena. Hexagons varumärkesstrategi stöder koncernens 
tillväxtstrategi och bidrar till att skapa långsiktig hållbarhet 
och lönsamhet för Hexagonkoncernen.

Nedan visas varumärkesportföljen inom Hexagons kärn-
verksamhet Measurement Technologies. I linje med Hexagons 
varumärkesstrategi kommer Intergraph att fortsätta verka 
under Intergraphs namn och varumärke.
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Produkter och tjänster

Med Hexagons lösningar kan kunderna samla in och bearbeta 
mätdata som är av stor strategisk och ekonomisk betydelse för 
dem. Informationen används till exempel för att skapa exakta 
modeller för att kartlägga avvikelser från mätobjektets 
ursprungliga utformning eller korrigera objektets tillverknings-
process. 

Hexagons system är avsedda för mätning i en, två eller tre 
dimensioner, positionering och uppdatering av objekt och är 
uppbyggda av för instrumenten gemensamma kärnteknologier 
med en i huvudsak samordnad utveckling och produktion.

Hexagon erbjuder ett komplett sortiment av eftermark-
nadstjänster som ett komplement till produktportföljen. Tjäns-
terna varierar från sedvanlig regelbunden service såsom kali-
brering, reservdelar, uppgradering och reparation av utrustning 
till mervärdeserbjudanden såsom kontraktsmätning av kundens 
komponenter, tillfälligt personal på plats, skräddarsydd pro-
grammering av utrustning samt anpassning och integrerad 
automatisering med Hexagons mjukvara. För Hexagons mjuk-
vara finns en växande efterfrågan på långsiktiga avtal där kun-
den prenumererar på regelbundna mjukvaruuppdateringar.

Koncernen består av två affärsområden: Hexagon Measure-
ment Technologies och Övrig verksamhet. Hexagon Measure-
ment Technologies omfattar applikationsområdena Geosys-
tems, Metrology och Technology. 

Geosystems
Geosystems lösningar säljs inom mätteknikmarknadens makro-
segment med krav på noggrannhet från 10 meter till 100 mikro-
meter (miljondels meter). En lång rad avancerade teknologier 
och system används för flerdimensionell mätning och positio-
nering.

Geosystems är uppdelat i applikationsområdena Geoma-
tics, Bygg och anläggning samt GIS.

Geomatics
Med Hexagons system kan Geomatics kunder samla in, analy-
sera, bearbeta, lagra, presentera och använda geografisk infor-
mation. Mätningarna kan avse allt från ett enkelt avstånd till 
hundratusentals punkter för att positionera komplexa objekt 
eller för att omvandla mätdata till 3D-skisser och bilder. Mät-
systemen används vid alla typer av infrastrukturprojekt: bygg-
nader, vägar, broar, järnvägar, tunnlar, flygplatser och hamnar, 
men också vid bland annat flyttning och ändringar av produk-
tionsanläggningar. 

Inom Geomatics används både markbundna och satellitba-
serade system för att mäta objekt. Hexagons huvudsakliga pro-
dukter inom Geomatics är teodoliter och kompletta elektronis-
ka totalstationer. Genom att sikta på objektet och sedan mäta 
vinklar och avstånd utifrån trigonometriska principer kan 
objektets position bestämmas. Med en kombination av mark-

baserade och satellitbaserade system kan lantmätare utföra 
mätningar med mindre personal på fältet. Det ökar produktivi-
teten, ger snabbare tillgång till data och sänker kostnaderna.

Inom deformationsövervakning spårar Hexagons produk-
ter hur objekt förändras, till exempel dammar, broar och bygg-
nader. Informationen kan också användas för att förebygga 
naturkatastrofer som till exempel jordskred. Totalstationer, 
GPS-utrustning och speciellt utvecklad mjukvara är viktiga pro-
dukter inom deformationsövervakning. Via internet och genom 
Hexagons mjukvara ges kunderna tillgång till sina data. 

Hexagons laserskanners används även för att skapa exakta 
3D-modeller av till exempel en oljerigg där en uppdaterad rit-
ning saknas eller av en byggnad som man vill bevara en digital 
kopia av.

Bygg och anläggning
Hexagons kunder inom bygg- och anläggningsindustrin använ-
der system för maskinstyrning för att styra tunga entreprenad-
maskiner med ett eller flera mätinstrument med tillhörande 
mjukvara. De största kunderna finns inom bygg- och anlägg-
ningsindustrin, gruvindustrin och jordbruksindustrin. Väghyv-
lar, grävmaskiner, dikningsmaskiner och asfaltläggare är exem-
pel på maskiner som kan styras med hjälp av två- och 
tredimensionella lösningar. Med hjälp av maskinstyrning kan 
till exempel ett bygg och anläggningsföretag uppnå effektivi-
tetsförbättringar i storleksordningen 30–50 procent. 

På mjukvarusidan blir integration av system för övervak-
ning av maskinparker, felsökning på distans, datautbyte och 
mätvärden för maskinprestanda inom en snar framtid grund-
läggande för ett framgångsrikt produkterbjudande inom 
maskinstyrning. Trådlös dataöverföring kommer att vara nyck-
eln till tillväxt av dessa mervärdestjänster.

Optiska eller digitala nivåmätare för att mäta plana ytor 
och användarvänliga totalstationer samt GPS-utrustning som 
används för att mäta vinklar och avstånd är andra stora pro-
duktgrupper i bygg- och anläggningsindustrin. 

Geografiska informationssystem (GIS)
GIS är ett datorbaserat system för insamling, lagring, analys 
och presentation av positionsrelaterad information. Det 
används bland annat vid stads- och landskapsplanering, för att 
uppdatera kartor samt för att förebygga, kartlägga och hantera 
naturkatastrofer.

Hexagons produkt- och tjänsteutbud inom GIS består av 
luftburna kameror och så kallade Lidar-skanners. Light Detec-
tion and Ranging (”LIDAR”) är en teknik för att samla topo-
grafiska data med lasrar monterade på flygplan. På flera kilo-
meters höjd kan data registreras med en hastighet på upp till 
200 000 punkter per sekund och med en noggrannhet på centi-
meternivå. 
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Metrology
I mätteknikmarknadens mikrosegment erbjuds kunder inom 
bil-, flyg- och elektronikindustrin, metalltillverkning, energi 
och medicinteknik ett komplett produktutbud och en av bran-
schens starkaste serviceorganisationer. 

Mätteknik används för att öka effektivitet, kvalitet och pro-
duktivitet i tillverkningsprocesser. Hexagons produkter mäter 
och jämför ett objekt med kundens Computer Aided Design-
ritning och ger svar på om objektet producerats  korrekt.

Systemen mäter objekt så stora som flygplan och så små 
som medicinska komponenter med en precision på mellan 100 
och 0,3 mikrometer. De mindre föremålen mäts vanligen med 
stationära mätsystem medan större objekt i de flesta fall mäts 
med portabel utrustning. 

En tydlig trend inom industriell mätteknik är automatise-
ring och robotisering. Genom att integrera mätsystemen i till-
verkningsprocessen minskas upprepningar av och risken för fel 
och avbrott. Samtidigt ökar kunden sin produktivitet, effektivi-
tet och sänker kostnaderna i produktionsfasen. 

Stationära mätsystem
I Hexagons produkterbjudande ingår vertikala och horisontella 
koordinatmätmaskiner (”CMM”), sensorer, mjukvara och 
eftermarknadstjänster. 

De stationära mätsystemen är vanligtvis automatiserade, 
vilket innebär att de kan programmeras och utföra upprepade 
kontrollmätningar av komponenter i stora volymer. Systemen 
ingår ofta i en tillverkningsenhet och integreras direkt i arbets-
flödet på verkstadsgolvet. 

Mätmaskiner med hög precision mäter exempelvis motor-
block och kugghjul. Maskiner med lägre precision används för 
att mäta delar av tunnplåt, till exempel bildörrar och flygplans-
vingar samt maskingjutna delar (växellådor eller turbinblad).

Mätsystemen används också för mätning av små kompo-
nenter som kräver mycket hög precision till exempel linser, drev 
eller komplexa detaljer så som implantat eller proteser i medi-
cinteknisk industri. 

Portabla mätsystem
Portabla system används för att mäta objekt som inte kan flyt-
tas till en mätmaskin, som tillverkas i små volymer eller special-
tillverkas och som omfattas av snabbt förändrade krav. De 
största kundkategorierna är tillverkningsföretag inom bil-, flyg- 
och energiindustrin, medicinteknik, metalltillverkning och 
design. 

Hexagon erbjuder handmätinstrument, flexibla mätarmar, 
så kallade lasertrackers, mjukvara och eftermarknadstjänster. 

Technology
Utöver produkterbjudandet inom Geosystems och Metrology 
är Hexagon även underleverantör av teknik, system och pre-
cisionskomponenter till kunder utanför Hexagonkoncernen. 
Strategin att erbjuda Hexagons teknologi till andra så kallade 
OEM-tillverkare säkerställer fortsatt kostnadseffektiv utveck-
ling av Hexagons teknologier.

Technology är en världsledande leverantör av mottagare, 
antenner och så kallad mellanvara som är integrerad i positio-
neringsapplikationer med hög precision. Technologys kunder 
är interna och externa OEM-tillverkare inom lantmäteri, mari-
na applikationer, navigering, försvar och säkerhet, hamnför-
valtning, flygindustrin, bygg- och anläggningsindustri samt 
gruvindustrin. 

Övrig verksamhet
Hexagons övriga verksamheter utanför Measurement Techno-
logies består av två bolag, European Body Panels (”EBP”) och 
SwePart Transmission som levererar högkvalitativa komponen-
ter till främst fordonsindustrin. Dessa verksamheter svarade för 
3 procent av Koncernens nettoomsättning 2009.

EBP tillverkar karossdelar till flera av Europas ledande bil-
tillverkare. SwePart Transmission är en tillverkare av såväl 
kundspecifika växellådor som precisionslipade kugghjul och 
andra transmissionsdetaljer för industri och fordon.

Kunder

Mätteknik används i praktiskt taget alla branscher världen 
över. Mätteknik används vid till exempel bygg- och anlägg-
ningsprojekt, stadsplanering, jordbruk och i gruv-, olje- och 
gasindustrin. Mätteknik är också en förutsättning för att öka 
effektivitet, kvalitet och produktivitet i fordons-, flyg- och till-
verkningsindustrin.

Ingen enskild kund står för mer än 1,5 procent av koncer-
nens nettoomsättning under 2009. Nedan är en uppställning av 
varje kundkategoris andel av nettoomsättningen för Measure-
ment Technologies under 2009.
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Surveying
Kundkategorin lantmäteri, så kallad surveying, utgör den 
enskilt största kundkategorin med 35 procent av nettoomsätt-
ningen för Measurement Technologies under 2009. 

Lantmätare kartlägger landytor för att till exempel definie-
ra rättsliga gränser för markägande. Resultaten används för att 
skapa eller uppdatera kadaster, som är offentliga arkiv för grän-
ser för ägande av landområden. Lantmätare utför också mät-
ningar inför, under och efter byggnadsarbeten av alla slag. 

 
Bygg- och anläggningsindustri
Hexagons mätsystem används av bygg- och anläggningsföretag 
vid förberedelse och genomförande av byggprojekt och över-
vakning av till exempel byggnader, vägar, broar, järnvägar, 
tunnlar, flygplatser och hamnar. 

Fordonsindustri
Hexagon har en bred kundbas inom fordonsindustrin. Efterfrå-
gan drivs av ökade krav på kvalitet, produktivitet och en kost-
nadseffektiv tillverkningsprocess. 

Hexagons mätsystem är väl integrerade i forsknings- och 
utvecklingsprocessen hos bil- och lastbilstillverkare och kund-
investeringar drivs ofta av nya modellanseringar och flyttning 
av produktionsanläggningar. Efterfrågan styrs således inte 
enbart av antal producerade enheter.

Samtidigt som fordonsindustrin i västvärlden upplevde en 
betydande nedgång under 2009, gjordes investeringar i ny tek-
nik i befintliga och framtida tillverkningsanläggningar i Asien, 
Sydamerika och Östeuropa – en marknadstrend som gynnar 
Hexagon eftersom Hexagon har en betydande position på dessa 
marknader.

Övrig tillverkningsindustri
Inom verkstadsindustrin, elektronikindustrin, maskintillverk-
ning, energiproduktion och medicinteknik har Hexagon en stor 
mängd kunder. Liksom inom fordons- och flygindustrin 
används mätsystemen för att öka effektivitet, kvalitet och pro-
duktivitet i tillverkningsprocesserna.

Flygindustri
Hexagons mätsystem används inom flygindustrin på samma 
sätt som inom fordonsindustrin det vill säga de är integrerade i 
FoU-processen. Inom flygindustrin mäts och kontrolleras varje 
enskilt flygplan medan fordonsindustrin gör regelbundna stick-
prov. 

Geografiska informationssystem (GIS) 
Geospatial information är information om jordytan. Hexagons 
mätsystem används bland annat vid stads- och landskapsplane-
ring, för att uppdatera kartor samt för att förebygga, kartlägga 
och hantera naturkatastrofer.

De största kundkategorierna inom GIS är kartföretag, stat-
liga myndigheter, försvarsrelaterad industri, systemadministra-
törer och företag som säljer GIS-tjänster. Lösningarna används 
dock i allt högre utsträckning av nya kunder som till exempel 
stadsplanerare, fastighetsmäklare, miljökonsulter, ingenjörer 
samt olje- och gasföretag.

Lättare anläggningsindustri
Hexagon erbjuder bland annat optiska och digitala  nivåmätare 
för mätning av plana ytor på byggarbetsplatser. Hexagons 
totalstationer och bygglasrar används för att mäta vinklar, 
avstånd och nivåer. Kunderna är bygg- och anläggningsföretag 
som bygger privata bostäder och kommersiella fastigheter. Till 
denna kundkategori hör också privatpersoner som använder 
handmätinstrument för hemmabruk.

Råvaror
Det ökande globala behovet av mineraler och energi har gjort 
gruvindustrin till en allt viktigare kund. Gruvföretagen efterfrå-
gar lösningar för att leda och koordinera sin maskinflotta på 
och under jordytan och för styrning av enskilda maskiner. 
Genom att använda Hexagons system för styrning och kontroll 
av jordbruks- och anläggningsmaskiner kan kunderna öka pro-
duktivitet, effektivitet och ta större miljöhänsyn. 

 
Tunga fordon
Hexagons mätsystem används av lastbilstillverkare för att öka 
kvalitet, produktivitet och kostnadseffektivitet i tillverknings-
processen.

Övrigt
Inom denna kategori ryms en mängd mindre applikationer till 
exempel polismyndigheter som använder mätsystem för att 
dokumentera brottsplatser och den medicintekniska industrin 
som tillverkar komponenter och delar som kräver hög precision 
som till exempel implantat eller proteser.
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Distribution

Geosystems produkter säljs huvudsakligen via distributörer 
världen over. Produkterna inom Hexagon Metrology säljs 
huvudsakligen via en egen försäljningsorganisation med cirka 
50 demonstrations- och servicecentra världen över, där mätsys-
temen bland annat visas av Hexagons personal och kunden får 
möjlighet att provmäta på plats. Eftersom mätsystemen ofta är 
en stor investering för kunden är det mycket viktigt för både 
Hexagon och kunden att etablera en nära relation för fortsatt 
service och framtida uppgraderingar. 

Sammansättningsverksamhet

Hexagon utvecklar och konstruerar mätsystem på anläggningar 
i omkring 20 länder världen över. Högutbildad personal monte-
rar komponenterna till kompletta mätsystem med egen integre-
rad mjukvara. Systemen kalibreras och analyseras även noga 
vid Hexagons anläggningar innan de levereras till kunden.

Hexagons policy är att etablera lokal verksamhet när detta 
är möjligt. Monteringsanläggningar är etablerade på platser där 
det är motiverat ur ett kundperspektiv. Av miljöskäl syftar 
 Hexagon till att begränsa transporten av mätsystem så mycket 
som det går.

Verksamheten vid Hexagons anläggningar runt om i värl-
den är noggrant samordnad. Både kompetens och skalfördelar 
utnyttjas för att garantera sammansättningsanläggningarnas 
förmåga att möta kraven på precision och kvalitet i mätsyste-
men.

Inköp av komponenter och subsystem samordnas centralt 
inom Hexagonkoncernen för att minimera kostnaderna, säker-
ställa en hög kvalitet och eliminera flaskhalsar i komponentför-
sörjningen.

Hexagon köper in komponenter från noggrant utvalda och 
erkända underleverantörer världen över. Urvalet av leverantö-
rer baseras på en bedömning av den totala konkurrenskraften i 
erbjudandet. Denna bedömning innefattar en rad andra fakto-
rer än ekonomiska aspekter, såsom kompetens, teknik, process, 
logistik, ledarskap och investeringar för ständig förbättring.

Kritiska subsystem produceras i egna anläggningar. Beslutet 
bakom egen komponenttillverkning är taget för att skydda im-
materiella rättigheter samt på grund av bristen på leverantörer 
som kan uppfylla önskad kvalitet till en lägre kostnad. Exempel 
på kritiska subsystem som tillverkas i  Hexagons egna anlägg-
ningar är rotationssymetriska högprecisionssystem, höljen och 
ytteknologi som används i monteringen av bland annat teodoli-
ter, laserskanners och så kallade lasertrackers.

Sammansättningsanläggningar
Forskningsenheter
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Forskning och utveckling (FoU)

För att Hexagon ska vara framgångsrikt, oavsett om det gäller 
lanseringen av nya produkter, att förbättra befintliga produkter 
och tjänster eller att finna nya applikationsområden för redan 
etablerade teknologier, är det nödvändigt att motsvara de krav 
kundernas slutmarknader ställer. Målet för Hexagons FoU är 
att omvandla kundernas behov till produkter och tjänster redan 
innan behovet uttalats genom att uppfinna och tillämpa spjut-
spetsteknologi. 

Effektivitet ●  – Hexagon ska tidigt upptäcka marknadsmäs-
siga och tekniska möjligheter. Nya produkter ska finnas till-
gängliga när behovet av dem uppstår. Det finns också ett 
konstant fokus på utvecklings- och produktionskostnader 
samt produktpris. Tydligt fastställda mål bidrar till att kon-
trollera och genomföra kostnadsmålen.
Lyhördhet ●  – Hexagon ska snabbt och precist möta kunder-
nas krav. Hexagons forskning och utveckling involverar 
kunder, samarbetspartners och interna och externa experter 
på ett tidigt stadium så att nya produktspecifikationer speg-
lar en tydlig bild av den efterfrågade produkten redan från 
början. Hexagon arbetar därför kontinuerligt med att mins-
ka ”time to market” för att öka tillgängligheten.
Lärande ●  – Hexagon ska undvika stela och trögrörliga pro-
cesser. Genom att dokumentera innovationsprocessen ges 
tillgång till data och fakta i syfte att ständigt förbättra den. 
Kompetensutveckling av de anställda är en viktig del av 
denna process. Ett övergripande ramverk av processregler 
gör det möjligt för Hexagon att arbeta med en rad forsk-
nings- och utvecklingsprojekt parallellt, vilket leder till 
synergier inom koncernen.

Under 2009 arbetade mer än 10 procent av Koncernens anställ-
da inom FoU vilket motsvarar cirka 950 ingenjörer. Flertalet av 
dem arbetar med utveckling av befintliga produkter medan 
 cirka 10 procent av kostnaderna för FoU avser utveckling av 
helt nya teknologier. Resultaten anpassas och omvandlas till 
innovativa produkter vid Hexagons FoU-enheter vilka är direkt 
kopplade till Hexagons bolag, varumärken och enheter. 

Hexagons FoU verksamhet utgörs av ett globalt nätverk av 
medarbetare i Sverige, Danmark, Schweiz, Tyskland, Frankrike, 
Italien, Israel, USA, Kanada, Singapore, Indien, Kina, Japan 
och Australien mellan vilka kunskapsutbyte och nära sam arbete 
sker. 

 
Nuvarande patentportfölj
För att säkerställa avkastningen på de investeringar som 
 Hexagon gör inom FoU strävar Koncernen efter att skydda sina 
tekniska innovationer med patent i de fall det anses motiverat. 
Samtliga produkter är till följd av detta inte skyddade av patent. 
Hexagon gör ett stort antal patentansökningar varje år och 
bevakar noga sina konkurrenter för att säkerställa att patent 
respekteras. Koncernen ser allvarligt på patentintrång och har 
som princip att försvara sina rättigheter. Patentportföljen 
bestod av 1 704 patent per den 8 oktober 2010. Vidare har 
Hexagon  766 utestående patentansökningar per den 8 oktober 
2010, som Hexagon bedömer kommer att bli godkända under 
den kommande 18-månadersperioden. Se nedan för specifika 
detaljer gällande patentportföljen vid utgången av 2009.

Nyligen lanserade kunderbjudanden
Under 2010 har Hexagon lanserat ett stort antal nya produkter 
och släppt ett flertal uppgraderingar för mjukvara. Bland årets 
lanseringar finns den nya Leica SP Technology, Leica Absolute 
Tracker AT401, ROMER Absolute Arm och Robotic Imaging 
Total Station Leica Viva TS15.

Produktgrupper

Marknadssegment MAKRO MIKRO

Antal 
patent Teknologier

Total- 
stationer DISTOTM

Laser-
skanners

Bygg och 
anläggning CMMs

Flexibla 
mätarmar

Laser-
trackers

Handmät-
instrument

Mät-
probe system

328 Avståndsmätning l l l l l l l

310 Sensorer l l l l l l l l l

221 Optik l l l l l l

210 GPS and GNSS l l l l

170 Mekaniska strukturer l l l l l

137 Signal och bildbehandling l l l l l l

92 Kalibrering och kompensering l l l l l l l l l

92 Komponenter l l

55 Laser l

38 Maskinstyrning l l

38 Styrsystem l l l l

10 Mjukvara l l l l l l l

1 701
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SP-TEKNOLOGI

Den nya SP-teknologin för maskinstyrning av bandschaktare ger förbättrad hydraulik-
kontroll vilket förbättrar hur maskinen används, ökar produktiviteten och minskar 
materialåtgången i projektet. Med SP-teknologin kan bandschaktare utföra mer preci-
sionskrävande uppgifter, vilket skapar möjligheten för entreprenörer att arbeta med 
färre maskiner, avsluta projekten i förtid och under budget.

Genom att använda maskinstyrning med hydraulikstyrning ökar GPS-prestandan. 
Detta innebär att bandschaktare med SP-teknologi ger extremt noggranna och precisa 
resultat i alla hastigheter och på alla underlag. Dessutom minskar SP-teknologin beho-
vet av efterarbete och justeringar och ger ökad drifttid vid dålig GPS-täckning. 

LEICA ABSOLUTE TRACKER AT401

En så kallad lasertracker är ett portabelt mätsystem som med hjälp av en laserstråle 
kan göra noggranna mätningar och kontroller av framförallt stora objekt i en sfärisk 
volym upp till 320 meter. 

Leica Absolute Tracker AT401 drivs av ett internt batteri och kan utföra mätning-
ar i mycket krävande miljöer med en mycket hög precision. AT401 har en så kallat 
”All in One” systemdesign, som inkluderar utrustning såsom integrerad video, elek-
troniskt vattenpass och integrerad infraröd fjärrkontroll. Genom att nyttja den inte-
grerade LAN-kommunikationen kan sensorn användas helt trådlöst.

ROMER ABSOLUTE ARM

För objekt som är stora, svåra att flytta, eller inte kan flyttas är så kallade portabla 
mätarmar, med vilka dimensionella mätningar görs direkt i tillverkningen, lämpliga. 
Ett system som snabbt kan utföra mätningar var och när det än krävs, gör det möjligt 
för tillverkare att säkerställa kvalitet, kontrollera processer, minska kassaktioner och 
förhindra att arbetet måste göras om.

ROMER Absolute Arm är utrustad med så kallade absolute encoders, en teknik 
som förenklar mätprocessen. Användaren kan nu enkelt starta systemet och inleda 
mätningen utan att behöva vänta på att omkodarna ska starta upp. ROMER Absolute 
Arm är dessutom känd för sin låga vikt och ergonomiska design. Med sin WiFi- 
prestanda och uppladdningsbara batterier med hög kapacitet fungerar ROMER 
 Absolute Arm även trådlöst.

ROBOTIC IMAGING TOTAL STATION LEICA VIVA TS15

Leica Viva är en bred produktgrupp med innovativ hård- och mjukvara som utvecklats 
för att lösa alla typer av positioneringsuppgifter.

Leica Viva TS15 är en så kallad robotic totalstation som kan programmeras att 
automatiskt följa användaren då denna rör sig runt det område där mätningarna ska 
tas. TS15 har även en kamera med kapacitet för högupplösta bilder och avancerad 
bildbehandling för att ytterligare förbättra totalstationens produktivitet. Systemet 
innehåller vidare Leica SmartWorx Viva mjukvaran som ger användaren tillgång till 
ett stort utbud av applikationer.
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1975 Eken Industri & Handel AB grundas.

1976 Eken Industri & Handel AB börsnoteras.

1992 Ett antal investerare förvärvar en större aktiepost i Eken 
Industri & Handel AB.

1993 Eken Industri & Handel AB namnändras till Hexagon i 
samband med byte av investeringsinriktning.

1998 Melker Schörling förvärvar majoritetsposten i Hexagon.

1999 Melker Schörling väljs till styrelseordförande i Hexagon.

2000 4,6 miljarder SEK i nettoomsättning, 4 procent rörelse-
marginal, 24 olika företag - ett stort antal små under-
leverantörer som tillhandahåller komponenter till den 
svenska verkstadsindustrin. Ola Rollén tillsätts som 
Hexagons koncernchef och VD och en ny strategi for-
muleras. Beslut fattas om att koncentrera koncernens 
verksamhet. Mätteknik bedöms ha stor potential. 
Affärsområdet Norfoods avyttras.

2001 Förvärv av det amerikanska börsnoterade mätteknik-
bolaget Brown & Sharpe Inc., ytterligare förvärv inom 
området Metrology av både distribution och teknologi, 
av vilka mjukvarubolaget Wilcox är det största. Gustaf 
Fagerberg AB, Tecla, Johnson Metal Bearing Compo-
nents samt affärsområdet Hexagon Wireless avyttras. 

2002 Hexagons omvandling börjar få effekt och resultat per 
aktie efter skatt ökade med 19 procent. Samtidigt görs 
förvärv inom mätteknik. Hexagons största förvärv 
2002 var mätteknikbolaget C E Johansson.

2003 Hexagon har vid den här tiden fyra separata affärsom-
råden: Metrology, Engineering, Automation och Poly-
mers. Metrology har den bästa utvecklingen och inom 
denna verksamhet sker ett antal viktiga förvärv i Kina 
såsom Qingdao Brown & Sharpe Quinshao Technology 
Co Ltd och Qingdao Brown & Sharpe Trading Co Ltd. 
Boliden och Hexagon bildar ett joint venture som består 
av bolagens respektive mässingsverksamheter, Nordic 
Brass AB och Boliden Gusum AB.

2004 Ett rekordår och resultatet per aktie efter skatt ökade 
med 62 procent. Nettoomsättning och rörelsemarginal 
har fördubblats jämfört med 2000 och antalet strate-
giska affärsområden har minskats från 24 till 4. Metod-
svets i Kungälv AB samt Tjust Mekaniska Verkstads AB 
avyttras. Aktierna i börsnoterade VBG AB delades ut 
till Hexagons aktieägare.

2005 Teknologi och applikationer för de två stora mikro- och 
makrosegmenten närmare varandra. Hexagon förvär-
var Leica Geosystems som tillverkar avancerade pro-
dukter inom makrosegmentet. Hexagon Automation 
avyttras.

2006 Synergier mellan Leica Geosystems och Metrology rea-
liserades snabbare än väntat och vinsten per aktie ökar 
med 60 procent. Större förvärv inom Geosystems är 
svenska Scanlaser AB, Norge-baserade Scanlaser AS 
och danska Mikrofyn AS som stärker Hexagons mark-
nadsposition inom den snabbväxande sektorn maskin-
styrning.

2007 Hexagon förvärvar NovAtel Inc. Under 2007 sker sam-
manlagt 18 förvärv med en försäljning av cirka 1,4 mil-
jarder SEK i syfte att komplettera Hexagons mättekno-
logier i primärt makrosegmentet. Johnson Metall AB, 
Eurosteel AB och Tidamek AB avyttras.

2008 Hexagon Polymers delas ut till Hexagons aktieägare 
och noteras som ett separat bolag Hexpol AB på 
 NASDAQ OMX Stockholm. Renodlingen av Hexagon 
som en mätteknikkoncern är genomförd. En rad kom-
pletterande förvärv görs både inom mätmarknadens 
mikro- och makrosegment.

2009 11,8 miljarder SEK i nettoomsättning, 15 procent rörel-
semarginal, en kärnverksamhet och en ledande global 
mätteknikkoncern. Det franska mjukvarubolaget 
 Technodigit förvärvas. En division, Spatial Systems, 
inom det amerikanska företaget Loyola Enterprises Inc. 
förvärvas. Det tyska bolaget Mahr Multisensor GmbH 
verksamt inom optiska koordinatmätsystem samt det 
tyska bolaget Mycrona GmbH som tillverkar koordi-
natmätmaskiner utrustade med 3D multisensortekno-
logi förvärvas.

2010 Den 7 juli offentliggör Hexagon förvärvet av det ameri-
kanska mjukvaruföretaget Intergraph. Förvärvet upp-
fyller de förutsättningar som Hexagon har formulerat 
för en mjukvarudriven expansion. Förvärvet slutförs 
den 28 oktober.

Historik
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Organisation, anställda och miljöpolicy

Operationell struktur
Koncernens verksamhet är organiserad i två affärsområden: 
Hexagon Measurement Technologies och Övrig verksamhet. 
Measurement Technologies omfattar applikationsområdena 
Geosystems, Metrology och Technology. Koncernchef och VD 
är ansvarig för den dagliga ledningen och beslutsfattandet till-
sammans med övriga medlemmar i koncernledningen som 
består av vice VD, finans- och ekonomidirektör, teknisk direk-

tör, chefsjurist och applikationsområdes- och regionchefer 
(Geosystems, Metrology och Asien). För mer information se 
”Styrelse, koncernledning och revisorer”. Koncernens staber 
består av ekonomi och finans, teknologi, juridik, affärsutveck-
ling och kommunikation. För en översikt av den nya koncernen 
inklusive Intergraph, se avsnittet ”Den nya koncernen”. 
 Hexagons organisation exklusive Intergraph illustreras i figu-
ren nedan:

AffärsutvecklingEkonomi och finans

KommunikationTeknologi

Juridik

Measurement Technologies Övrig verksamhet

MetrologyGeosystems Technology

Koncernchef och VD

Försäljningsregioner
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Anställda
Hexagon har verksamhet i 39 länder. Per den 30 september 2010 hade Hexagon 7 763 anställda. Medeltalet anställda under de första 
nio månaderna 2010 var 7 432. Omkring 93 procent av de anställda arbetar utanför Sverige. 

1 januari –
30 september 2010

 
2009

 
2008

 
2007

Vid periodens slut 7 763 7 476 8 436 10 062

Medeltal under perioden 7 432 7 549 9 062 8 406

– Sverige 497 517 750 995

– Kina 1 474 1 454 1 581 899

– Schweiz 1 360 1 423 1 550 1 421

– USA 1 088 1 142 1 462 1 346

– Tyskland 548 516 524 458

– Frankrike 329 354 374 266

– Övriga länder 2 136 2 143 2 821 3 021

– Män 77 procent 77 procent 77 procent 81 procent

– Kvinnor 23 procent 23 procent 23 procent 19 procent

Miljöpolicy
Hexagon strävar efter att bidra till ett hållbart samhälle genom 
att erbjuda lösningar som minskar resursåtgång och miljöpå-
verkan framförallt i produktionsprocesser. 

Mätsystem integrerade i produktionsprocessen bidrar till  ●

att minska kassation och därmed material- och resursåt-
gång.
Produktiviteten och energieffektiviteten förbättras. ●

Mätsystemens ergonomiska utformning leder till förbätt- ●

ring av arbetsmiljön.
Genom uppgradering och service av instrumenten förlängs  ●

mätsystemens livscykel. 
Hexagons maskinstyrningssystem är ett exempel på en tek- ●

nologi som hjälper kunderna att nå sina hållbarhetsmål. 
Systemen kan öka kundens produktivitet med över 30 pro-
cent, ge avsevärda materialbesparingar och kan i visa fall 
nära nog halvera bränsleförbrukningen.
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Informationen för perioden 2007–2009 är baserad på  Hexagons 
årsredovisningar för de aktuella perioderna, som är upprättade 
i enlighet med IFRS och reviderade av Hexagons revisorer. 
Informationen gällande de första nio månaderna 2009 och 
2010 är baserad på Hexagons delårsrapport för perioden 
1 januari – 30 september 2010, som är upprättad i enlighet med 
IFRS och översiktligt granskad av Hexagons revisorer.

Sammanställningen nedan bör läsas tillsammans med 
 års redovisningarna för åren 2007–2009 samt Hexagons 
 delårsrapport för de första nio månaderna 2010 vilka är 
 refererade i prospektet samt utgör en del av detta prospekt. 
Samtliga rapporter finns tillgängliga på Hexagons hemsida 
www.hexagon.se.

Den finansiella påverkan av förvärvet av Intergraph är 
exkluderad i den finansiella informationen i detta avsnitt. Läsa-

ren bör notera att Hexagons framtida finansiella information 
kan, genom förvärvet av Intergraph, komma att kraftigt avvika 
från den bild som ges i detta avsnitt. Proforma räkenskaperna 
för Hexagon inklusive Intergraph för 2009 och första nio 
månaderna 2010 finns under avsnittet ”Proformaredovisning”.

Läsaren bör notera att resultaträkning, balansräkning och 
kassaflödesanalys för 2007 och resultaträkning och kassa-
flödesanalys för de första fem månaderna för 2008 inkluderar 
polymerverksamheten, Hexpol AB, som överfördes till aktie-
ägarna i Hexagon genom en utdelning under 2008. Se avsnittet 
”Kommentarer till Hexagons finansiella utveckling” för ytter-
ligare information. 

Hexagons rapportering av resultaträkning och balansräk-
ning skiljer sig åt mellan helår och delår. Delårsrapporteringen 
är mindre detaljerad och vissa poster nedan är accumulerade.

Finansiell översikt Hexagon

Resultaträkning

  januari – september

MSEK 2010 1) 20091) 2009  2) 20082) 20072)

Nettoomsättning 9 458 8 735 11 811 14 479 14 587

Kostnad för sålda varor –4 641 –4 630 –6 231 –7 881 –8 490

Bruttoresultat 4 817 4 105 5 580 6 598 6 097

Försäljningskostnader – – –2 074 –2 238 –1 990

Administrationskostnader – – –943 –1 007 –1 080

Forskning och utvecklingskostnader – – –911 –944 –811

Övriga rörelseintäkter – – 139 84 59

Övriga rörelsekostnader – – –189 –46 –88

Försäljnings, administrationskostnader m.m.3) –3 183 –3 060 – – –

Resultat från intresseföretag 1 –2 –2 1 –31

Realisationsresultat via försäljning av andelar i koncernföretag – – – – 114

Rörelseresultat (EBIT)* 1 635 1 043 1 600 2 448 2 270

Ränteintäkter – – 9 36 48

Räntekostnader – – –167 –355 –262

Ränteintäkter och kostnader, netto –114 –128 – – –

Resultat före skatt 1 521 915 1 442 2 129 2 056

Skatt –208 –124 –188 –270 –245

Periodens resultat 1 313 791 1 254 1 859 1 811

Hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare 1 302 785 1 244 1 847 1 800

Minoriteter i dotterbolag 11 6 9 12 11

*) Varav poster av engångskaraktär – –175 –184 –100 –151

1) Översiktligt granskad av revisorer.
2) Reviderad av revisorer.
3) Accumulerade försäljningskostnader, administrationskostnader, forskning och utvecklingskostnader, övriga rörelseintäkter samt övriga rörelsekostnader.
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Balansräkning

   30 september     31 december

MSEK 2010 1) 20091) 20092) 20082) 2007 2)

Immateriella anläggningstillgångar 16 110 15 973 16 396 16 832 14 151

Materiella anläggningstillgångar 1 576 1 698 1 694 1 903 2 277

Finansiella anläggningstillgångar 1 147 116 129 109 76

Uppskjutna skattefordringar 549 485 590 587 492

Summa anläggningstillgångar 19 382 18 272 18 809 19 431 16 996

Varulager 2 789 2 692 2 597 3 294 2 586

Kortfristiga fordringar 3 271 3 165 3 226 3 857 3 746

Kortfristiga placeringar – – 21 20 781

Kassa och bank – – 773 899 831

Kassa och bank inklusive kortfristiga placeringar 883 551 – – –

Summa omsättningstillgångar 6 943 6 408 6 617 8 070 7 944

Summa tillgångar 26 325 24 680 25 426 27 501 24 940

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 13 002 11 706 12 433 11 957 10 002

Eget kapital hänförligt till minoriteter i dotterbolag 50 48 51 57 44

Summa eget kapital 13 052 11 754 12 484 12 014 10 046

Skuld till kreditinstitut – – 9 223 10 470 9 762

Övriga långfristiga skulder – räntebärande – – 28 39 27

Räntebärande skulder4) 2 079 3) 9 462 – – –

Övriga långfristiga skulder – ej räntebärande 12 15 14 26 17

Avsättningar för pensioner 320 396 383 452 433

Uppskjutna skatteskulder 290 273 409 331 668

Övriga avsättningar 23 144 65 174 192

Summa långfristiga skulder 2 724 10 290 10 122 11 492 11 099

Övriga avsättningar – kortfristig del 147 261 265 339 208

Skuld till kreditinstitut 6 8053) 82 117 500 170

Leverantörsskulder 885 735 864 1 185 1 473

Förskott från kunder – – 146 121 89

Aktuella skatteskulder – – 138 185 236

Övriga skulder – räntebärande – – – – 7

Övriga skulder – ej räntebärande – – 193 239 432

Övriga skulder5) 1 414 417 – – –

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 298 1 141 1 097 1 426 1 187

Summa kortfristiga skulder 10 549 2 636 2 820 3 995 3 795

Summa eget kapital och skulder 26 325 24 680 25 426 27 501 24 940

1) Översiktligt granskad av revisorer.
2) Reviderad av revisorer.
3) Koncernens syndikerade lånefacilitet förfaller i juni 2011 och omklassificerades därför till kortfristig skuld under andra kvartalet 2010.
4) Accumulerade skulder till kreditinstitut samt övriga långfristiga skulder – räntebärande.
5) Accumulerade förskott från kunder, aktuella skatteskulder, övriga skulder – räntebärande samt övriga skulder – ej räntebärande.
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Kassaflödesanalys

  januari – september

MSEK 2010 1) 20091) 2009 2) 20083) 2007 4)

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapitalet 1 8225) 1 1276) 1 813 2 587 2 472

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet –145 311 618 –832 –445

Kassaflöde från ordinarie investeringsverksamhet –600 –605 –821 –1 055 –825

Operativt kassaflöde 1 077 833 1 610 750 1 202

Kassaflöde från övriga investeringsverksamheten –162 –131 –268 –1 048 –3 031

Utdelning –329 –148 –148 –634 –448

Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten –469 –925 –1 327 262 3 374

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –798 –1 073 –1 475 –397 2 926

Förändring likvida medel 117 –371 –133 –695 1 097

1) Utdrag från översiktligt granskad delårsrapport för januari – september 2010.
2) Utdrag ur reviderad årsredovisning för 2009.
3) Utdrag ur reviderad årsredovisning för 2008.
4) Utdrag ur reviderad årsredovisning för 2007.
5) Inklusive kassaflöde från omstrukturering om –55 MSEK.
6) Inklusive kassaflöde från omstrukturering om –141 MSEK.

Nyckeltal

  januari – september

MSEK 2010 1) 20091) 2009 2) 20082) 2007 2)

Rörelsemarginal, % 17,3 13,9 15,1 17,6 16,6

Vinstmarginal före skatt, % 16,1 10,5 12,2 14,7 14,1

Avkastning på eget kapital, % 13,8 10,0 10,3 18,2 19,5

Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,8 8,1 7,8 12,5 15,2

Soliditet, % 49,6 47,6 49,1 43,7 40,3

Nettoskuldsättningsgrad 0,58 0,74 0,66 0,89 0,88

Räntetäckningsgrad 13,5 7,5 9,5 7,0 8,8

Genomsnittligt antal aktier, tusental 264 537 264 263 264 284 265 317 265 278

Resultat per aktie exklusive poster av engångskaraktär, SEK 4,93 3,54 5,31 7,28 7,11

Resultat per aktie, SEK 4,93 2,97 4,71 6,96 6,79

Kassaflöde per aktie, SEK 6,55 5,97 9,92 6,61 7,64

Kassaflöde per aktie före förändring av rörelsekapital, SEK 7,10 4,80 7,58 9,75 9,32

Kontant utdelning per aktie, SEK – – 1,20 0,503) 2,35 4)

Börskurs, SEK 145 83 106 38 135

1) Översiktligt granskad av revisorer.
2) Reviderad av revisorer.
3) Utöver ordinarie utdelning delades polymerverksamheten, Hexpol, ut till Hexagons aktieägare genom så kallad sakutdelning.
4) Den kontanta utdelningen per aktie uppgick 2005 och 2006 till 0,92 SEK respektive 1,67 SEK.
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Finansiell information per affärsområde

Nettoomsättning
  januari – september

MSEK 2010 1) 20091) 2009 2) 20082) 2007 2)

Measurement Technologies 9 110 8 481 11 458 12 356 10 937

Polymers3) – – – 1 419 2 730

Övrig verksamhet 348 254 353 704 922

Koncernkostnader och justeringar – – – – –

Elimineringar – – – – –2

Koncernen 9 458 8 735 11 811 14 479 14 587

Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär (EBIT1)

  januari – september

MSEK 2010 1) 20091) 2009 2) 20082) 2007 2)

Measurement Technologies 1 703 1 313 1 905 2 469 2 141

Polymers3)  – – – 143 310

Övrig verksamhet –16 –59 –74 6 30

Koncernkostnader och justeringar –52 –36 –47 –70 –60

Elimineringar – – – – –

Koncernen 1 635 1 218 1 784 2 548 2 421

1) Översiktligt granskad av revisorer.
2) Reviderad av revisorer.
3) Polymers (Hexpol AB) avskiljdes från Hexagon den 1 juni 2008.

Finansiell information per geografiska marknader

Nettoomsättning
  januari – september

MSEK 2010 1) 20091) 2009 2) 20083) 2007 4)

EMEA 4 406 4 159 5 729 8 006 8 646

Americas 2 255 2 172 2 883 3 589 3 551

Asien och Stillahavsområdet 2 797 2 404 3 199 2 884 2 390

Koncernen 9 458 8 735 11 811 14 479 14 587

1) Utdrag från översiktigt granskad delårsrapport för januari – september 2010.
2) Utdrag från reviderad årsredovisning för 2009.
3) Utdrag från reviderad årsredovisning för 2008.
4) Utdrag från reviderad årsredovisning för 2007.
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Definitioner

Avkastning på eget kapital Nettoresultat exklusive minoritetsandelar för de senaste tolv månaderna i procent av genomsnittligt eget  kapital 
exklusive minoritetsandelar under de senaste tolv månaderna.

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus räntekostnader exklusive poster av engångskaraktär för de senaste tolv månaderna i 
 procent av genomsnittligt sysselsatt kapital under de senaste tolv månaderna.

Börskurs Betalkurs på NASDAQ OMX Stockholm sista börsdagen för perioden.

Investeringar Inköp minus försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive vad som ingår i förvärv och 
avyttringar av dotterföretag.

Kapitalomsättningshastighet Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Kassaflöde Kassaflöde från löpande verksamheten exkluderat omstrukturering och efter förändring av rörelsekapitalet.

Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten exkluderat omstrukturering och efter förändring av rörelse kapitalet 
dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar och likvida medel dividerat med eget kapital exklusive 
 minoritetsintresse.

Operationellt kassaflöde Kassaflöde från löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapitalet och efter ordinarie investerings
verksamheten.

Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Rörelseresultat (EBIT1) Rörelseresultat exklusive realisationsresultat från andelar i koncernföretag och andra poster av engångs karaktär.

Rörelsemarginal Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär (EBIT1) i procent av nettoomsättning.

Räntetäckningsgrad Resultat före skatt plus räntekostnader dividerat med räntekostnader.

Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder.

Vinstmarginal före skatt Resultat före skatt i procent av nettoomsättning.
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Jämförelse januari – september 2010 med 

 januari – september 2009

Siffror inom parentes motsvarar motsvarande period före-
gående år.

Resultaträkning
Nettoomsättning och orderingång
Efterfrågan på Hexagons produkter och tjänster ökade under 
de första nio månaderna 2010. Orderingången ökade till 10 035 
MSEK (8 697) och nettoomsättningen till 9 458 MSEK (8 735). 
I fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade orderingången 
med 22 procent och nettoomsättningen med 14 procent.

Nettoomsättningen för Measurement Technologies ökade 
till 9 110 MSEK (8 481) under de första nio månaderna 2010. 
I fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade orderingång-
en med 20 procent och nettoomsättningen med 14 procent.

Nettoomsättning från övrig verksamhet ökade till 348 
MSEK (254) under de första nio månaderna 2010. I fasta växel-
kurser och jämförbar struktur ökade orderingången med 92 
och nettoomsättningen med 37 procent.

Efterfrågan på Hexagons produkter och tjänster i Europa, 
Mellanöstern och Afrika (”EMEA”) ökade under de första nio 
månaderna 2010 jämfört med motsvarande period 2009. De 
stora marknaderna i Västeuropa upplevde en ökad aktivitet dri-
ven av ökad efterfrågan på mätutrustning som används infra-
strukturella projekt samt utrustning till industriella segment 
såsom fordons- och flygindustrin. Södra Europa lider dock fort-
satt av svag efterfrågan medan Östeuropa, Ryssland, Mellan-
östern och Afrika fortsätter att växa. Den organiska tillväxten 
av nettoomsättningen i EMEA var 14 procent under de första 
nio månaderna 2010.

Efterfrågan i Nord-, Syd- och Mellanamerika (”Americas”) 
ökade under de första nio månaderna 2010. Ett flertal indus-
trier i NAFTA håller på att återhämta sig såsom fordons-, flyg- 
och anläggningsindustrin. Sydamerika, med Brasilien i spetsen, 
upplevde en stark efterfrågan. Aktiviteten inom gruv- och olje-
utvinningsindustrin ökade och Hexagon tog marknads andelar i 
dessa segment. Den organiska tillväxten av netto omsättningen i 
Americas var 12 procent under de första nio månaderna 2010.

Asien, Australien och Nya Zeeland (”Asien och Stillahavs-
området”) uppvisade en fortsatt stark organisk tillväxt under 
de första nio månaderna 2010. Tillväxten i regionen drevs av 
infrastrukturella investeringar i Kina samt av stark efterfrågan 
från den kinesiska och indiska fordons- och flygplansindustri-
erna. Utöver Indien och Kina växer ett antal andra marknader 
och industrier i regionen, bland annat Japan, Sydkorea, Austra-
lien och Sydostasien. Den organiska tillväxten av nettoomsätt-
ningen i Asien och Stillahavsområdet var 18 procent under de 
första nio månaderna 2010.

Bruttovinst
Bruttovinsten uppgick till 4 817 MSEK (4 105). Bruttomargi-
nalen var 51 procent (47).

Rörelseresultat
EBIT ökade till 1 635 MSEK (1 043). Rörelseresultatet under 
de första nio månaderna 2010 påverkades positivt av flera nya 
produktinnovationer inklusive ny teknik, lägre tillverknings-
kostnader och ett ökat inslag av mjukvaruförsäljning. Valuta-
kurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om –103 
MSEK. EBIT1 ökade till 1 635 MSEK (1 218).

Hexagon Measurement Technologies EBIT1 ökade under 
de första nio månaderna 2010 till 1 703 MSEK (1 313). Under 
de första nio månaderna 2010 förbättrades marginalen till 18,7 
procent (15,5).

EBIT1 från Övrig verksamhet uppgick till –16 MSEK (–59), 
motsvarande en marginal om –4,6 procent (–23,2).

Poster av engångskaraktär
Under de första nio månaderna 2010 finns inga poster av 
engångskaraktär. Under de första nio månaderna 2009, upp-
gick poster av engångskaraktär till –175 MSEK relaterade till 
kostnadsbesparingsprogrammet.

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar för de för-
sta nio månaderna 2010 uppgick till 640 MSEK (548).

Finansiella intäkter och kostnader
Finansnettot för de första nio månaderna 2010 uppgick till 
–114 MSEK (–128).

Resultatet före skatt
Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär, upp-
gick till 1 521 MSEK (1 090). Under de första nio månaderna 
2009 uppgick poster av engångskaraktär till –175 MSEK. 
Resultatet före skatt, inklusive engångsposter, uppgick till 1 521 
MSEK (915). Förändrade valutakurser hade en negativ påver-
kan på resultatet om –99 MSEK.

Skatt
Koncernens skattekostnad för de första nio månaderna 2010 
uppgick 208 MSEK (124), vilket motsvarar en effektiv skatte-
sats om 14 procent (14). Skattekostnaden påverkas av att den 
största delen av Hexagons resultat genereras i utländska 
 dotterbolag i länder där skattesatsen skiljer sig från den i 
 Sverige.

Kommentarer till Hexagons finansiella 
utveckling
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Periodens resultat
Resultatet efter skatt, exklusive poster av engångskaraktär, 
uppgick till 1 313 MSEK (942), eller 4,93 kronor (3,54) per 
 aktie. Resultatet efter skatt, inklusive dessa poster, ökade till 
1 313 MSEK (791). Detta motsvarar en ökning av resultat per 
aktie om 66 procent till 4,93 SEK (2,97).

Investeringar
Hexagons nettoinvesteringar, exklusive företagsförvärv och 
avyttringar, uppgick till 600 MSEK (605) under årets första nio 
månader och bestod huvudsakligen av investeringar i produk-
tionsanläggningar, produktionsutrustning och immateriella till-
gångar, huvudsakligen balanserade utvecklingskostnader. 
Investeringarna uppgick till 6 procent (7) av nettoomsättningen. 
Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till 640 MSEK (548) 
under de första nio månaderna 2010.

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapitalet och omstrukturering uppgick till 1 877 
MSEK (1 268) vilket motsvarar 7,10 SEK (4,80) per aktie. 
 Kassaflöde från den löpande verksamheten påverkades positivt 
av det förbättrade rörelseresultatet. Kassaflöde från föränd-
ringar av rörelsekapitalet uppgick till –145 MSEK (311). 
 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet påverkades 
negativt av ett ökat varulager samt ökade kortfristiga fordring-
ar. Genomförandet av omstruktureringar hade en negativ effekt 
på kassaflödet om –55 MSEK (–141). Inklusive förändringar av 
rörelsekapitalet uppgick kassaflödet från den löpande verksam-
heten till 1 732 MSEK (1 579) vilket motsvarar 6,55 SEK per 
aktie (5,97).Kassaflöde från ordinarie investeringsverksamhet 
uppgick till –600 MSEK (–605) och bestod huvudsakligen av 
investeringar i produktionsanläggningar, produktionsutrust-
ning och immateriella tillgångar. Det operativa kassaflödet upp-
gick till 1 077 MSEK (833). Kassaflödet från övriga investering-
ar uppgick till –162 MSEK (–131) bestående av investeringar i 
dotterföretag och finansiella anläggningstillgångar. Förändring-
en av upplåning var –469 MSEK (–925). Förändring av likvida 
medel under perioden var 117 MSEK (–371).

Lönsamhet
Sysselsatt kapital, definierat som balansomslutningen minskat 
med icke räntebärande skulder, ökade till 22 267 MSEK 
(21 761). Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital för 
de senaste tolv månaderna, exklusive poster av engångs karaktär, 
uppgick till 9,8 procent (8,1). Avkastningen på genomsnittligt 
eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 13,8 
procent (10,0). Kapitalomsättningshastigheten var 0,8 gånger 
(0,5).

Finansiell ställning
Totalt eget kapital ökade till 13 052 MSEK (11 754). Solidite-
ten ökade till 50 procent (48) och Hexagons balansomslutning 
ökade till 26 325 MSEK (24 680). Goodwill per den 30 septem-
ber 2010 uppgick till 9 937 MSEK (9 950), vilket motsvarar 39 
procent (40) av balansomslutningen. Hexagons nettoskuld 
uppgick den 30 september 2010 till 7 588 MSEK (8 678). Net-
toskuldsättningsgraden uppgick till 0,58 gånger (0,74). Ränte-
täckningsgraden var 13,5 gånger (7,5).

Jämförelse mellan 2009 och 2008

Siffror inom parentes motsvarar motsvarande period före-
gående år.

Resultaträkning
Nettoomsättning och orderingång
Som följd av den globala finanskrisen sjönk efterfrågan på 
 Hexagons produkter och tjänster under 2009. Marknaden för 
mätteknik minskade med cirka 25 procent under året. Order-
ingången, exklusive Hexpol som avskiljdes från Hexagon 1 juni 
2008, uppgick till 11 842 MSEK (13 168) och nettoomsätt-
ningen till 11 811 MSEK (13 060). I fasta växelkurser och jäm-
förbar struktur minskade orderingången med 16 procent och 
omsättningen med 19 procent. Under de första fem månaderna 
2008 uppgick nettoomsättningen i Hexpol till 1 419 MSEK.

Nettoomsättningen för Hexagon Measurement Technolo-
gies uppgick till 11 458 MSEK (12 356) under året. I fasta 
växel kurser och jämförbar struktur minskade orderingången 
med 15 procent och nettoomsättningen med 17 procent.

För Övrig verksamhet uppgick nettoomsättningen till 353 
MSEK (704) under året. I fasta växelkurser och jämförbar 
struktur minskade orderingången med 47 procent och netto-
omsättningen med 50 procent. Den negativa trenden har sin 
förklaring i den kraftiga nedgång som svensk fordonsindustri 
genomled.

I Stillahavsområdet ökade Hexagons försäljning under hela 
2009 där ett antal sektorer och branscher växte med tvåsiffriga 
tal. Den goda tillväxten är en effekt av främst Hexagons starka 
position i regionen men också en god efterfrågan från infra-
strukturrelaterad bygg- och anläggningsindustri fram förallt i 
Kina. Den organiska tillväxten i Asien och Stillahavsområdet 
under 2009 innebar en ökning av nettoomsättning med 9 pro-
cent.

Efterfrågan på Hexagons produkter i EMEA sjönk 2009 
jämfört med 2008. Den organiska tillväxten i nettoomsätt-
ningen uppgick till –27 procent. Mot slutet av 2009 avtog dock 
de lageravvecklingar som pågick under de första nio månaderna 
och som lett till sjunkande försäljning till bygg-, anläggnings- 
och tillverkningsindustrin i Västeuropa. Även i Östeuropa sjönk 
försäljningen. Ryssland, Mellanöstern och Afrika fortsatte att 
växa men i betydligt lägre takt än tidigare.
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I Americas upplevdes en liknande nedgång som den i 
EMEA, där kunderna under de första nio månaderna minskade 
lagernivåerna, vilket ledde till minskad efterfrågan på  Hexagons 
produkter. Efterfrågan från tillverkningsindustrin i Americas 
har varit svag under året. Sydamerika, med Brasilien i spetsen, 
växte under året. God aktivitet inom gruvindustrin och bilindu-
strin i Sydamerika är de främsta förklaringarna till detta. Den 
organiska tillväxten i Americas under 2009 uppgick i nettoom-
sättning till –23 procent.

Bruttovinst
Bruttovinsten, exklusive Hexpol, uppgick till 5 580 MSEK 
(6 365) under året motsvarande en bruttomarginal om 47,3 
procent (48,7).

Rörelseresultat
EBITDA, exklusive Hexpol, uppgick till 2 537 MSEK (3 087) 
under året motsvarande en EBITDA-marginal om 21 procent 
(24).

Koncernens EBIT, exklusive Hexpol, uppgick till 1 600 
MSEK (2 305) motsvarande en rörelsemarginal på 14 procent 
(18). Rörelseresultat under 2009 påverkades negativt av den 
snabbt påkomna globala ekonomiska nedgången, vilken för-
svårat matchningen av kostnader och intäkter. Koncernens 
EBIT1, exklusive Hexpol, uppgick till 1 784 MSEK (2 405) 
motsvarande en marginal på 15 procent (18). 

Hexagon Measurement Technologies EBIT1 uppgick till 
1 905 MSEK (2 469), motsvarande en marginal på 17 procent 
(20).

EBIT1 från Övrig verksamhet minskade under året till –74 
MSEK (6) motsvarande en marginal på –21 procent (1).

Hexpols EBIT1 för de första fem månaderna 2008 var 143 
MSEK.

Poster av engångskaraktär
Med början i det fjärde kvartalet 2008 och under 2009 har 
 Hexagon utnyttjat den lägre efterfrågesituationen till att öka 
hastigheten på planerade rationaliseringar och utvinna synergi-
effekter från de förvärv som genomförts de senaste åren. Tidi-
gare beslutade rationaliseringar har genom denna situation 
kunnat genomföras på bara sex månader. Sammantaget innebar 
de totala kostnadsbesparingsåtgärderna en minskning av 
bemanningen i form av uppsägningar och permitteringar om 
cirka 1 200 personer. Som en konsekvens belastades det fjärde 
kvartalet 2008 med 100 MSEK och 2009 med 184 MSEK i 
omstruktureringskostnader. Årlig besparingstakt uppgick till 
cirka 900 MSEK vid utgången av 2009 jämfört med situationen 
vid utgången av september 2008. Av denna besparing är 500–
600 MSEK av strukturell karaktär vilket möjliggör rörelsemar-
ginalförbättringar för Hexagon särskilt när volymerna väl bör-
jar växa igen.

Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar
Under räkenskapsåret 2009 uppgick de planmässiga avskriv-
ningarna på immateriella anläggningstillgångar till 472 MSEK 
(418).

Finansiella intäkter och kostnader
Finansnettot uppgick till –158 MSEK (–319) under året. Minsk-
ningen förklaras främst av lägre räntesatser och en lägre netto-
skuld.

Resultatet före skatt
Resultatet före skatt, exklusive Hexpol och poster av engångs-
karaktär uppgick till 1 626 MSEK (2 104). Resultatet före skatt, 
inkluderat Hexpol och –184 MSEK i poster av engångskaraktär 
för 2009 samt –100 MSEK i poster av engångskaraktär för 
2008 uppgick till 1 442 MSEK (2 129).

Skatt
Koncernens skattekostnad för året uppgick till totalt 188 MSEK 
(270) vilket motsvarar en effektiv skattesats på 13 procent (13). 
Skattekostnaden påverkas av att majoriteten av verksamhetens 
resultat genereras i dotterbolag i länder där skattesatsen skiljer 
sig från den i Sverige.

Periodens resultat
Årets resultat exklusive Hexpol och poster av engångskaraktär 
uppgick till 1 412 MSEK (1 857) vilket motsvarar ett resultat 
per aktie på 5,31 SEK (6,95). Inkluderat dessa poster uppgick 
årets resultat till 1 254 MSEK (1 859), motsvarande ett resultat 
per aktie på 4,71 SEK (6,96). Minoritetsandelar i årets resultat 
uppgick till 9 MSEK (12).

Investeringar
Hexagons nettoinvesteringar, exklusive förvärv och avyttringar, 
uppgick under året till 821 MSEK (1 005) och bestod främst av 
investeringar i produktionsanläggningar, produktionsmaskiner 
och immateriella tillgångar, huvudsakligen balanserade utveck-
lingskostnader. Investeringarna uppgick till 7 procent (7) av 
nettoomsättningen. Avskrivningar och nedskrivningar under 
året, inklusive –4 MSEK (4) för reverserade nedskrivningar, 
uppgick till 756 MSEK (719).

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapitalet och omstrukturering uppgick till 2 003 
MSEK (2 587) vilket motsvarar 7,58 SEK (9,75) per aktie. 
 Kassaflöde från den löpande verksamheten påverkades negativt 
av det försämrade rörelseresultatet. Kassaflöde från föränd-
ringar av rörelsekapitalet uppgick till 618 MSEK (–832) och 
påverkades positivt av ett minskat varulager och minskade 
kortfristiga fordringar. Genomförandet av kostnadsbesparings-
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programmet hade en negativ effekt på kassaflödet om –190 
MSEK (–). Inklusive förändringar av rörelsekapitalet uppgick 
kassaflödet till 2 621 MSEK (1 755) vilket motsvarar 9,92 SEK 
per aktie (6,61). Kassaflöde från ordinarie investeringsverksam-
het uppgick till –821 MSEK (–1 005) och bestod huvudsakligen 
av investeringar i produktionsanläggningar, produktionsmaski-
ner och immateriella tillgångar. Det operativa kassaflödet upp-
gick till 1 610 MSEK (750). Kassaflödet från övriga investe-
ringar var –268 MSEK (–1 048) bestående av investeringar i 
dotterföretag och finansiella anläggningstillgångar. Förändring-
en av upplåning var –1 327 MSEK (262). Förändring av likvida 
medel under perioden var –133 MSEK (–695).

Lönsamhet
Sysselsatt kapital, definierat som balansomslutningen minskad 
med icke räntebärande skulder, minskade till 22 300 MSEK 
(23 668). Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital för 
de senaste tolv månaderna, exklusive poster av engångs karaktär 
uppgick till 7,8 procent (12,5). Avkastningen på genomsnittligt 
eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 10,3 
procent (18,2). Kapitalomsättningshastigheten var 0,5 gånger 
(0,7).

Finansiell ställning
Eget kapital inklusive minoritetsintressen uppgick till 12 484 
MSEK (12 014). Soliditeten ökade till 49 procent (44). Balans-
omslutningen minskade till 25 426 MSEK (27 501). Som en 
konsekvens av att goodwill inte längre planmässigt skrivs av 
görs årligen en prövning av om värdet på goodwill och/eller lik-
nande anläggningstillgångar kan försvaras eller behöver skrivas 
ned helt eller delvis. En sådan analys genomfördes vid utgången 
av året och det förelåg inget behov av nedskrivningar. Koncer-
nens goodwill uppgick den 31 december 2009 till 10 196 MSEK 
(10 522), vilket motsvarar 40 procent (38) av balansomslut-
ningen. Den 31 december 2009 uppgick Hexagons nettoskuld 
till 8 298 MSEK (10 676). Nettoskuldsättningen var 0,66 gång-
er (0,89). Räntetäckningsgraden var 9,5 gånger (7,0).

Jämförelse mellan 2008 och 2007

Siffror inom parentes motsvarar motsvarande period före-
gående år.

Resultaträkning
Nettoomsättning och orderingång
Orderingången uppgick till 14 593 MSEK (15 139) och netto-
omsättningen till 14 479 MSEK (14 587) under året. Orderin-
gång, exklusive Hexpol uppgick till 13 168 MSEK (12 315) och 
nettoomsättning, exklusive Hexpol, till 13 060 MSEK (11 857). 
I fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade orderingången 
med 5 procent och nettoomsättningen med 7 procent. 

Nettoomsättningen för Hexagon Measurement Technolo-
gies uppgick till 12 356 MSEK (10 937) under året. Ökningen 
beror delvis på bolag förvärvade under året. I fasta växelkurser 
och jämförbar struktur ökade nettoomsättningen med 7 pro-
cent. Polymerverksamheten avskiljdes från Hexagon den 1 juni 
2008. Under de första fem månaderna 2008 uppgick netto-
omsättningen till 1 419 MSEK (2 730 för helåret 2007).

Nettoomsättningen för Övrig verksamhet uppgick till 704 
MSEK (922) under året. Nedgången i omsättningen förklaras 
av under året avyttrade verksamheter. I fasta växelkurser och 
jämförbar struktur ökade nettoomsättningen med 2 procent.

Efterfrågan på Hexagons produkter i EMEA var stor under 
första halvåret men minskade avsevärt under det fjärde kvar-
talet. Omsättningen minskade inom såväl industri- som bygg- 
och anläggningssegmenten i hela Västeuropa. Den organiska 
tillväxten inom EMEA uppgick till 3 procent för helåret.

I Americas fortsatte den negativa trenden inom den ameri-
kanska byggindustri och fordonsindustri fortsatt under året. En 
ökad efterfrågan noterades emellertid inom infrastrukturinves-
teringar och ej fordonsrelaterad industri såsom gruv-, flyg- och 
elektronikindustri. Den organiska tillväxten i  Americas uppgick 
till 8 procent för helåret. 

I Asien och Stillahavsområdet fortsatte den starka organis-
ka tillväxten och uppgick till 20 procent för helåret.

Bruttovinst
Bruttovinsten ökade 8 procent till 6 598 MSEK (6 097) under 
året. Bruttomarginalen förbättrades till 46 procent (42).

Rörelseresultat
EBITDA steg till 3 267 MSEK (3 054). EBITDA-marginalen 
förbättrades till 23 procent (21).

Koncernens EBIT ökade till 2 448 MSEK (2 270) motsva-
rande en rörelsemarginal på 17 procent (16). Rörelseresultatet 
under 2008 påverkades positivt av flera nya produktinnovatio-
ner inklusive ny teknik, lägre tillverkningskostnader och ett 
ökat inslag av mjukvaruförsäljning. Koncernens EBIT1 ökade 
till 2 548 MSEK (2 421) motsvarande en marginal på 18 pro-
cent (17).

Hexagon Measurement Technologies EBIT1 ökade under 
året med 15 procent till 2 469 MSEK (2 141) motsvarande en 
marginal på 20 procent (20). Resultatförbättringen har sin 
huvudsakliga förklaring i en gynnsam produktmix och god 
volymutveckling.

Polymerverksamhetens EBIT1 för de första fem månaderna 
2008 var 143 MSEK (310 för helåret 2007). EBIT1 från Övrig 
verksamhet minskade under året till 6 MSEK (30) motsvarande 
en marginal på 1 procent (3).
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Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar
Under räkenskapsåret 2008 uppgick de planmässiga avskriv-
ningarna på immateriella anläggningstillgångar till 418 MSEK 
(305).

Finansiella intäkter och kostnader
Finansnetto uppgick till –319 MSEK (–214) under året. Ökning-
en beror främst på förvärvet av NovAtel i december 2007 vilket 
ökade nettoskulden.

Resultatet före skatt
Resultat före skatt uppgick till 2 129 MSEK (2 056).

Skatt
Koncernens skattekostnad för året uppgick till totalt 270 MSEK 
(245) vilket motsvarar en effektiv skattesats på 13 procent (12). 
Skattekostnaden påverkas av att en väsentlig del av Hexagons 
intäkter genereras i utländska dotterbolag i länder där skatte-
satsen skiljer sig från den i Sverige samt av det faktum att reali-
sationsvinster i allt väsentligt är befriade från skatt.

Periodens resultat
Årets resultat ökade med 3 procent till 1 859 MSEK (1 811) 
 vilket motsvarar ett resultat per aktie på 6,96 SEK (6,79). Mino-
ritetsandelar i årets resultat uppgick till 12 MSEK (11).

Investeringar
Hexagons nettoinvesteringar, exklusive förvärv och avyttringar, 
uppgick under året till 1 005 MSEK (825) och bestod främst av 
investeringar i produktionsanläggningar, produktionsmaskiner 
och immateriella tillgångar, huvudsakligen balanserade utveck-
lingskostnader. Investeringarna uppgick till 7 procent (6) av 
nettoomsättningen. Avskrivningar och nedskrivningar under 
året, inklusive 4 MSEK (195) för nedskrivningar, uppgick till 
719 MSEK (803).

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapitalet ökade med 5 procent till 2 587 MSEK 
(2 472) vilket motsvarar 9,75 SEK (9,32) SEK per aktie. 
 Kassaflöde från den löpande verksamheten påverkades positivt 
av det förbättrade rörelseresultatet. Kassaflöde från föränd-

ringar av rörelsekapitalet uppgick till –832 MSEK (–445) och 
påverkades negativt av ett ökat varulager samt minskade kort-
fristiga skulder. Inklusive förändringar av rörelsekapitalet upp-
gick kassaflödet till 1 755 MSEK (2 027), vilket motsvarar 6,61 
SEK per aktie (7,64). Kassaflöde från ordinarie investerings-
verksamhet uppgick till –1 005 MSEK (–825) och bestod 
huvudsakligen av investeringar i produktionsanläggningar, pro-
duktionsmaskiner och immateriella tillgångar. Det operativa 
kassaflödet uppgick till 750 MSEK (1 202). Kassaflödet från 
övriga investeringar var –1 048 MSEK (–3 031), bestående av 
investeringar i dotterföretag och finansiella anläggningstill-
gångar samt försäljning av dotterföretag. Förändringen av upp-
låning var 262 MSEK (3 374). Förändring av likvida medel 
under perioden var –695 MSEK (1 097).
 
Lönsamhet
Sysselsatt kapital, definierat som balansomslutning minskat 
med icke räntebärande skulder, ökade till 23 668 MSEK 
(20 630). Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital för 
de senaste tolv månaderna uppgick till 12,0 procent (14,3). 
Avkastningen på genomsnittligt eget kapital för de senaste tolv 
månaderna uppgick till 18,2 procent (19,5). Kapitalomsätt-
ningshastigheten var 0,7 gånger (0,9).
 
Finansiell ställning
Eget kapital inklusive minoritetsintressen uppgick till 12 014 
MSEK (10 046). Soliditeten ökade till 44 procent (40). Balans-
omslutningen ökade till 27 501 MSEK (24 940). Som en konse-
kvens av att goodwill inte längre planmässigt skrivs av görs årli-
gen en prövning av om värdet på goodwill och/eller liknande 
anläggningstillgångar kan försvaras eller om de behöver skrivas 
ned helt eller delvis. En sådan analys genomfördes vid utgången 
av året och det förelåg inget behov av nedskrivningar. Koncer-
nens goodwill uppgick den 31 december 2008 till 10 522 MSEK 
(9 523), vilket motsvarar 38 procent (38) av balansomslut-
ningen. Den 31 december 2008 uppgick Hexagons nettoskuld 
till 10 676 MSEK (8 887). Nettoskulden påverkades negativt av 
att den svenska kronan försvagades väsentligt i jämförelse med 
alla stora valutor som Hexagon utnyttjar för lånefinansiering. 
Nettoskuldsättningen var 0,89 gånger (0,88). Räntetäcknings-
graden var 7,0 gånger (8,8).
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Eget kapital och skulder1)

Nedan redovisas Hexagons kapitalisering per den 30 september 
2010.

MSEK 30 september 2010

Totala kortfristiga räntebärande skulder 6 805

Mot garanti eller borgen –

Mot säkerhet –

Utan garanti/borgen eller säkerhet 6 805

Totala långfristiga räntebärande skulder 2 079

Mot garanti eller borgen –

Mot säkerhet 12

Utan garanti/borgen eller säkerhet 2 067

Eget kapital 13 052

Aktiekapital 531

Övrigt tillskjutet kapital 5 505

Reserver –183

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  7 149

Minoritetsintressen 50

Nettoskuldsättning1)

Nedan redovisas Hexagons nettoskuldsättning per den 30 sep-
tember 2010.

MSEK 30 september 2010

(A) Kassa 867

(B) Andra likvida medel 16

(C) Kortfristiga finansiella placeringar –

(D) Likviditet (A) + (B) + (C) 883

(E) Kortfristiga finansiella fordringar 10

(F) Kortfristiga banklån 54

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder  6 751

(H) Andra kortfristiga finansiella skulder –

(I) Kortfristiga finansiella skulder (F) + (G) + (H) 6 805

(J) Kortfristig finansiell  
nettoskuldsättning (I) – (E) – (D) 5 912

(K) Långfristiga finansiella fordringar 35

(L) Långfristiga banklån 79

(M) Utestående obligationslån 2 000

(N) Andra långfristiga skulder –

(O) Långfristiga finansiella skulder (L) + (M) + (N) 2 079

(P) Långfristig finansiell nettoskuldsättning (O) – (K) 2 044

(Q) Finansiell nettoskuldsättning (J) + (P) 7 956

Hexagon har kortfristig finansiering som sträcker sig till 2011 
genom ett syndikerat lån om 1 000 MEUR (9 160 MSEK2)), 
varav 6 751 MSEK är utnyttjat och 2 409 MSEK är outnyttjat 
per den 30 september 2010. Därutöver har Hexagon utnyttjat 
kortsik tiga obundna/bundna bilaterala kreditlinor om 54 
MSEK.  Hexagons 1 000 MEUR syndikerade lån innehåller vis-
sa finansiella kovenanter som måste följas för att undvika ytter-
ligare finansiella kostnader. Hexagon mötte alla sina finansiella 
kovenanter per den 30 september 2010.

Per den 30 september 2010 uppgick Hexagons långfristiga 
finansiella skulder till 2 079 MSEK, bestående av ett utestående 
obligationslån om 2 000 MSEK och en långfristig bilateral 
bankskuld om 79 MSEK. 

Per den 30 september 2010 uppgick Hexagons finansiella 
nettoskuldsättning till 7 956 MSEK. 

Per den 30 september 2010 uppgick Hexagons lån mot 
säkerhet till 12 MSEK, bestående av att ett dotterbolag har 
pantsatt rörelsefordringar mot banklån.

Gällande Hexagons finansiella nettoskuldsättning bör läsa-
ren notera att effekten från förvärvet av Intergraph inte ingår. 
Se även avsnittet ”Proformaredovisning”, för en illustration på 
vilket sätt balansräkningen per den 30 september 2010, inklu-
sive finansiella skulder, skulle ha kunnat påverkas av förvärvet 
och dess finansiering efter en genomförd nyemission i enlighet 
med detta prospekt. Observera även att avsnittet ”Proformare-
dovisning” inte är avsett att beskriva Hexagons faktiska eller 
förväntade finansiella ställning eller resultat.

 

1) Kortfristiga derivat med negativt marknadsvärde ingår ej.
2) Omvandlat till SEK genom växelkursen 9,1600 per den 30 september 2010.

Kapitalstruktur och annan finansiell 
information avseende Hexagon



46

Kapitalstruktur och annan finansiell information avseende Hexagon

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXAGON AB

   januari – september

MSEK 2010 2009 2009 2008 2007

Aktiverat 471 484 672 613 389

Kostnadsfört 389 332 583 651 617

Summa 860 816 1 255 1 264 1 005

Kreditfaciliteter och lån
Av nedanstående tabell framgår Koncernens totala kreditfacili-
teter och lån, före genomförd nyemission, med dess förfallotid-
punkt. 

Outnyttjad del av nedanstående kreditfaciliteter och lån bedöms 
som fullt tillräcklig för att finansiera Koncernens verksamhet 
framöver.  

Kreditfaciliteter och lån Total facilitet Utnyttjat1) Förfall

Kreditfaciliteter i moderbolag 383 MSEK 195 MSEK Under 1 år

Kreditfaciliteter i dotterbolag 496 MSEK 147 MSEK Under 1 år

Brygglån till nyemission 850 MUSD 850 MUSD2) 6 juli 2011

Brygglån till obligationsemission 375 MUSD 375 MUSD 6 juli 2012

Fastighetslån 43 MUSD 43 MUSD 1 december 2013

Obligation 2 000 MSEK 2 000 MSEK 27 november 2014

”Term loan” 900 MUSD 900 MUSD 6 juli 2015

”Revolving loan” 1 000 MEUR 751 MEUR 6 juli 2015

1) 29 oktober 2010.
2) Kommer att återbetalas med nettolikviden från nyemissionen.

Kreditavtal
För att finansiera förvärvet av Intergraph och för att refinan-
siera Bolagets syndikerade lån om 1 000 MEUR, ingick Hexa-
gon i juli 2010 avtal med ett bankkonsortium om en långfristig 
syndikering omfattande ett ”term loan” om 900 MUSD och ett 
”revolving loan” om upp till 1 000 MEUR (det ”Långfristiga 
Låneavtalet”) samt ett brygglåneavtal om 1 225 MUSD 
(”Brygglåneavtalet”). Det Långfristiga Låneavtalet utgör grun-
den i Koncernens finansiering och är avsett att täcka Koncer-
nens löpande finansiella behov. De krediter som tillhandahålls 
under det Långsiktiga Låneavtalet förfaller i juli 2015.

Brygglåneavtalet består av två krediter som förfaller den  
6 juli 2011, dock har Hexagon möjlighet att förlänga en av des-
sa, motsvarande 375 MUSD, med ett år. Brygglåneavtalet är 
avsett att refinansieras med likviden från nyemissionen och en 
efterföljande obligationsemission.

I syfte att diversifiera lånestrukturen och minska refinansie-
ringsrisken emitterade Hexagon under det fjärde kvartalet 2009 
ett femårigt obligationslån på 2 000 MSEK till en svensk insti-
tutionell placerare.

Uttalande angående rörelsekapital

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet 
inte är tillräckligt för de aktuella behoven de kommande 12 
månaderna. 

Hexagon ingick i samband med förvärvet av Intergraph ett 
avtal om brygglån till nyemission om 850 MUSD som löper ut 
den 6 juli 2011. Detta brygglån avses att återbetalas med netto-
likviden från nyemissionen. Efter den 6 juli 2011 saknas till-
räckligt rörelsekapital för de aktuella behoven om inte nyemis-

sionen har genomförts. Underskottet vid denna tidpunkt kan 
komma att uppgå till cirka 3 miljarder SEK om inte nyemissi-
onen har genomförts.

Genom nyemissionen förväntas Hexagon tillföras cirka 
6 521 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen är delvis 
förankrad genom teckningsåtaganden och garantier från aktie-
ägare i Hexagon. Emissionsbeloppet kommer att användas till 
återbetalning av brygglånet och för att stärka Bolagets finan-
siella ställning. Det är Bolagets bedömning att behovet av rörel-
sekapital kommer att vara täckt under de kommande 12 måna-
derna efter nyemissionens genomförande. Bolaget bedömer 
även att behovet av rörelsekapital kommer att vara täckt under 
de kommande 12 månaderna om endast den del av nyemis-
sionen som är förankrad genom teckningsåtaganden och garan-
tier (50,2 procent) tecknas. 

Bolagets rörelsekapitalbehov säkerställs genom en kombi-
nation av likvida medel, kreditfaciliteter samt kassaflöden från 
den löpande verksamheten. Om nyemissionen inte skulle kunna 
genomföras kan det medföra att Hexagon får omförhandla 
brygglånet samt eventuellt söka ny finansiering.

Forskning och utveckling

Investeringar inom FoU prioriteras högt inom Hexagon. 
 Hexagons kostnader för FoU för helåren 2007–2009 samt 
 perioden januari–september 2009 och 2010 presenteras i tabel-
len nedan. Utvecklingskostnader aktiveras endast om de avser 
nya produkter, om kostnaden är betydande och om produkten 
anses ha stor intjäningspotential. Investeringarna i FoU är i linje 
med nivån hos övriga ledande marknadsaktörer i branschen.
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   januari – september

MSEK 2010 2009 2009 2008 2007

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 489 498 673 634 416

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 136 111 157 387 508

Försäljning av materiella anläggningstillgångar –25 –4 –9 –16 –99

Summa ordinarie investeringar 600 605 821 1 005 825

Investeringar i dotterföretag 112 130 222 798 3 592

Försäljningar av dotterföretag – – – 220 –569

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 50 43 54 44 8

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar – –42 –8 –14 –

Summa övriga investeringar 162 131 268 1 048 3 031

Summa investeringar 762 736 1 089 2 053 3 856

Investeringar

I tabellen nedan sammanfattas Hexagons sammanlagda inves-
teringar under år 2007–2009 och för perioden januari–septem-
ber 2009 och 2010. De ordinarie investeringarna utgörs främst 
av investeringar i produktionsanläggningar, produktionsutrust-
ning och immateriella tillgångar, främst aktiverade utvecklings-
kostnader.

Av ordinarie investeringar under 2009 på 821 MSEK bestod 
cirka 80 procent av balanserade utgifter för utvecklingsarbete. 
Dessa utvecklingsarbeten utförs i huvudsak i Hexagons FoU-
enheter, där de stora enheterna ligger i Schweiz, Kina och USA. 
Utvecklingsarbetet utmynnar i produkter och tjänster som 
används globalt. Resterande ordinarie investeringar, cirka 
20 procent, är väl spridda och avsåg i huvudsak underhåll av 
byggnader, kontorsutrustning samt maskiner och inventarier. 

Hexagons ordinarie investeringar uppgick till 600 MSEK 
(605 MSEK motsvarande period 2009) under årets första nio 
månader och bestod till  cirka 78 procent av immateriella till-
gångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbete. 

Alla ordinarie investeringar under perioderna har finansie-
rats genom kassaflöde från verksamheten.

Inga väsentliga investeringar pågår vid tiden för detta pro-
spekt. Hexagon ser ingen betydande förändring av nivån vad 
avser ordinarie investeringar relativt omsättningen i den när-
maste framtiden. Vid tiden för detta prospekt har inga enskilda, 
väsentliga investeringar för den närmaste framtiden beslutats, 
och de sammanlagda investeringarna från den 30 september 
2010 fram till prospektets utgivande, inklusive Intergraph från 
konsolideringen den 28 oktober 2010 uppgick till cirka 150 
MSEK. Därutöver uppgick köpeskillingen för Intergraph till 
15 452 MSEK.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 576 MSEK per 
den 30 september 2010 och består i huvudsak av byggnader, 
maskiner och inventarier. Leasade tillgångar och hyresavtal 
uppgick till 108 MSEK för maskiner och inventarier samt 561 
MSEK för lokaler per den 31 december 2009. Kostnaderna för 
leasing/hyror utgick till 226 MSEK under 2009. Ställda säker-
heter uppgick till 29 MSEK per den 31 december 2009. 

Känslighetsanalys

Tabellen nedan redovisar hur resultat före skatt påverkats vid 
en isolerad förändring av några av de viktigaste intäkts- och 
kostnadsfaktorerna under 2009.

Ungefärlig påverkan på  
resultat före skatt

Förändring Effekt, MSEK

Valutakurser1), 2) 1 procent 16

Försäljningspris 1 procent 118

Lönekostnader 1 procent 39

Marknadsräntor 1 procentenhet 82

1)  Förändring i SEK mot andra valutor. Exklusive påverkan av valutasäkring av intäkter och 
kostnader.

2) Påverkan från valutakurser är före bytet av redovisningsvaluta från SEK till EUR.
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Riskhantering och den finansiella  exponeringen

Allmänt
Hexagons riskhantering syftar till att identifiera, kontrollera 
och reducera risker i samband med sin verksamhet. Operativa 
risker hanteras främst inom varje dotterbolag i Hexagon-
koncernen, medan finansiella risker hanteras på koncernnivå. 
Koncernens finanspolicy, vilken årligen uppdateras och god-
känns av styrelsen, fastställer regler och begränsningar för han-
tering av finansiella risker inom koncernen.

Operativ riskhantering
Eftersom majoriteten av operativa risker är hänförliga till 
 Hexagons kund- och leverantörsrelationer sker löpande risk-
analyser av kunder och leverantörer med syfte att bedöma 
affärsrisker.

Industri- och marknadsförutsättningar
Under 2009 drabbades den reala globala ekonomin av en reces-
sion som började som en finanskris under hösten 2008. En sva-
gare ekonomi ökar risken i affärsprocesser, vilket kan påverka 
kundernas beslut att investera i mätteknik. Konjunkturned-
gångens negativa inverkan på Hexagons verksamhet uppvägs 
delvis av försäljning av tillväxtteknologier och försäljning till 
tillväxtmarknader med skilda ekonomiska cykler. Tillväxt-
marknader stod för cirka 33 procent av nettoomsättningen 
under 2009 och Hexagon fokuserar kontinuerligt på att öka sin 
lokala närvaro i regioner där tillväxten väntas vara fortsatt 
stark.

Kunder och leverantörer
Hexagons verksamhet bedrivs på ett stort antal geografiska 
marknader och kundkategorierna är många. Den största 
 kunden står för cirka 1,5 procent och den största leverantören 
för ungefär 1 procent av koncernens totala nettoomsättning. 
 Hexagons huvudsakliga motpartsrisk består av kundkrediter. 
Hexagon anser inte att det föreligger någon väsentlig koncen-
tration av motpartsrisker. Hexagon har en god riskspridning 
och beroendet av en enskild kund, kundkategori eller leveran-
tör är inte avgörande för koncernens verksamhet.

Prisutveckling
Delar av Hexagons verksamhet påverkas av pressade priser och 
snabba teknikförändringar. Hexagons förmåga att minska pris-
risken beror på förmågan att introducera nya produkter och 
sänka produktionskostnaderna för nya och befintliga produkter. 

Legal risk
För att minimera de legala riskerna följer Hexagon noggrant de 
regler och bestämmelser som finns på respektive marknad och 
arbetar för att snabbt anpassa Bolaget till identifierade framtida 
förändringar på området. För att hantera landsspecifika risker 

följer Hexagon lokala bestämmelser och övervakar den politis-
ka utvecklingen i länder där koncernen bedriver verksamhet. 

För att säkra avkastningen på den investering Hexagon gör 
i FoU, skyddar koncernen sina tekniska innovationer mot 
patentintrång. Hexagon hävdar sina immateriella rättigheter 
genom legala processer där Bolaget finner det motiverat.

Humankapital
Framtida framgångar beror till stor del på förmågan att behålla, 
rekrytera och utveckla kvalificerad personal. Att vara en 
 attraktiv arbetsgivare är därför en viktig framgångsfaktor för 
 Hexagon. Koncern- och affärsområdesledning hanterar gemen-
samt risker förknippade med humankapital.

Försäkring
För att säkerställa ett väl avvägt försäkringsskydd och uppnå 
finansiella skalfördelar upphandlas sak- och ansvarsför-
säkringar, reseförsäkringar och transportförsäkringar centralt i 
koncernen. Allt eftersom Hexagon utvecklas och skadeföre-
byggande program genomförs ändras försäkringsprogrammet 
periodvis så att egen risk och försäkrad risk balanseras 
 optimalt.

Finansiell riskhantering
Hexagon är nettolåntagare och har verksamhet i många  länder. 
Hexagon är därför exponerat mot olika finansiella risker. I kon-
cernens finanspolicy, som uppdateras och fastställs årligen av 
styrelsen, anges regler och begränsningar för hantering av finan-
siella risker inom koncernen. 

Hexagons finansiella transaktioner är koncentrerade till 
koncernens internbank som samordnar den finansiella riskhan-
teringen. Internbanken ansvarar även för koncernens externa 
upplåning och den interna finansieringen. Centraliseringen 
innebär betydande stordriftsfördelar, lägre finansieringskost-
nad samt bättre kontroll och hantering av koncernens finan-
siella risker. Inom Hexagon finns inget mandat att genomföra 
egen handel med valuta- eller ränteinstrument. Alla relevanta 
exponeringar övervakas kontinuerligt och rapporteras regel-
bundet till koncernledningen.

Valutaexponering
Valutarisk är risken att fluktuationer i valutakurser har en oför-
delaktig inverkan på kassaflöde, resultaträkning och balansräk-
ning. Jämförbarheten mellan Hexagons resultat vid olika perio-
der påverkas dessutom av valutakursförändringar. Hexagons 
verksamhet bedrivs huvudsakligen utanför Sverige och omsätt-
ning, kostnader och nettotillgångar är därför företrädesvis 
denominerade i andra valutor än SEK. Tabellen på nästa sida 
illustrerar förändringen för de valutor som har en stor påverkan 
på Hexagons vinst och nettotillgångar och effekten på  Hexagons 
EBIT under 2009 jämfört med 2008.
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Förändring1) Nettointäkt/kostnad2)  Resultatpåverkan från förändring

CHF Förstärkt Nettokostnad Negativ

USD Förstärkt Nettointäkt Positiv

EUR Förstärkt Nettointäkt Positiv

CNY Förstärkt Nettointäkt Positiv

Påverkan på rörelseresultatet under 2009, MSEK 106

1) Jämfört med SEK.
2) Indikerar huruvida Koncernen har en nettointäkt eller nettokostnad i respektive valuta. 

Bolagsstämman den 24 november 2010 beslutade att byta redo-
visningsvaluta i Hexagon från SEK till EUR från och med den 
1 januari 2011. Vidare har Hexagon beslutat att från och med 
2011 använda EUR som rapporteringsvaluta i Koncernen, det 
vill säga att de finansiella rapporterna kommer att presenteras i 
EUR. Bakgrunden till bytet är den ökade globaliseringen av 
Hexagons verksamhet. Koncernens försäljning, kostnader och 
nettotillgångar är idag företrädesvis, som nämns ovan, denomi-
nerade i andra valutor än SEK. Idag är endast cirka 5 procent av 
försäljningen och 5 procent av nettotillgångarna denominerade 
i SEK. De utländska valutor som har störst påverkan på 
 Hexagons vinst och nettotillgångar är idag USD, EUR, CHF 
och CNY. Förvärvet av Intergraph kommer ytterligare att 
 stärka betydelsen av dessa valutor för Hexagon. Ett byte av 
redovisningsvaluta från SEK till EUR kommer att minska valu-
taexponeringen både vad gäller resultaträkningen samt koncer-
nens totalresultat. Hexagonkoncernen kommer också bättre 
kunna matcha sina skulder mot nettotillgångarna, vilket kom-
mer att stabilisera vissa nyckeltal som är av betydelse för Bola-
gets kapitalkostnad.

Transaktionsexponering
Försäljning och inköp av varor och tjänster i andra valutor än 
dotterbolagets redovisningsvaluta ger upphov till transaktions-
exponering. Transaktionsexponeringen är så långt det är möj-
ligt koncentrerad till de länder där tillverkningsenheterna är 
belägna. Detta uppnås genom att försäljningsenheterna faktu-
reras i sina respektive redovisningsvaluta. 

Transaktionsexponeringar säkras i enlighet med koncer-
nens finanspolicy. Avtalade transaktioner, exempelvis kund-
fordringar och leverantörsskulder, säkras i likhet med bokade 
order fullt ut. Dessutom säkras mellan 40 och 100 procent av 
en rullande sexmånaders exponeringsprognos. Säkring av 
transaktionsexponeringar sker genom valutatermins-kontrakt. 
Koncernen tillämpar kassaflödessäkringsredovisning och däri-
genom förs marknadsvärdet delvis till säkringsreserven i eget 
kapital för att uppväga vinster/förluster på kurs säkrad fram tida 
försäljning och inköp i utländska valutor.

Ränteexponering
Ränterisk utgör risken för att förändringar i räntenivån påver-
kar Hexagons räntenetto och/eller kassaflöde negativt. Ränte-
riskexponering uppstår huvudsakligen från externa ränte-
bärande skulder. I enlighet med koncernens finanspolicy har all 
extern upplåning kort räntelöptid, i genomsnitt mindre än sex 
månader.

Kreditexponering
Kreditrisk är risken att motparter inte kan uppfylla sina betal-
ningsskyldigheter. Finansiella kreditrisker uppstår när likvida 
medel investeras och när handel med finansiella instrument 
sker. För att minska Hexagons finansiella kreditrisk placeras 
överskjutande likvida medel hos ett begränsat antal godkända 
banker och derivattransaktioner görs endast med motparter där 
ramavtal avseende kvittning enligt ISDA (International Swap 
Dealers Association) har ingåtts.

Likviditet
Likviditetsrisk är risken att inte fullt ut kunna uppfylla sina 
betalningsåtaganden när de förfaller eller endast kunna göra 
det till avsevärt mer ofördelaktiga villkor på grund av bristen 
på likvida medel. För att minimera likviditetsrisken är policyn 
att den totala likviditetsreserven alltid ska vara minst 10 pro-
cent av koncernens prognostiserade årliga nettoomsättning.

Finansiering
Finansieringsrisk hänför sig till risken att Hexagon inte har till-
räckligt med tillgänglig finansiering när så behövs för att refi-
nansiera lån som förfaller, på grund av att befintliga lån givare 
inte vill förlänga lånen eller att Hexagon möter svårigheter i att 
skaffa nya lånelöften vid en given tidpunkt. För att tillgodose 
dessa behov krävs dels en stark finansiell ställning i Hexagon-
koncernen, dels aktiva åtgärder för att trygga tillgången på kre-
diter. För att säkerställa lämplig finansiering och minska refi-
nansieringsrisken får högst 20 procent av  Hexagons bruttoskuld, 
inklusive checkräkningskrediter, förfalla inom de närmaste 12 
månaderna utan att ersättnings krediter avtalats.
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Väsentliga tendenser under det innevarande 

räkenskapsåret

Världsekonomin har totalt sett under 2010 utvecklats positivt, 
men med skillnader mellan världsdelarna. 

I Västeuropa har märkts en ökad aktivitet driven av stark 
efterfrågan på mätutrustning som används i infrastrukturella 
projekt samt utrustning till industriella segment såsom bil- och 
flygindustrin. Södra och sydöstra Europa har dock fortsatt lidit 
av svag efterfrågan. Östeuropa, Ryssland, Mellanöstern och 
Afrika har fortsatt att växa. 

Återhämtningstakten i efterfrågan i Americas har ökat i 
både Geosystems och Metrology.  Sydamerika, med Brasilien i 
spetsen, har upplevt en stark efterfrågan på Geosystems och 
Metrologys produkter, särskilt inom gruv- och oljeutvinnings-
industrin. 

Asien och Stillahavsområdet har uppvisat en fortsatt stark 
organisk tillväxt. Tillväxten i regionen har påverkats positivt av 
infrastrukturella investeringar i Kina samt av stark efterfrågan 
från den kinesiska och indiska bil- och flygplansindustrin. 
 Utöver Kina och Indien har ett antal marknader och industrier 
vuxit i regionen, bland annat Sydkorea, Australien och Sydost-
asien. 

Den prispress som rådde under 2009 har avtagit i samband 
med den ökade efterfrågan. Ökade volymer samt effekten av 
Koncernens rationaliseringsprogram under 2009 har positivt 
påverkat Koncernens kostnadsbas och därmed rörelsemargina-
len. Arbetet med att reducera den lageruppbyggnad som upp-
stod på grund av lägre försäljning under 2009, har under 2010 
givit effekt, varvid lagernivåerna i förhållande till nuvarande 
försäljningstakt är mer normal jämfört med föregående år.

Som en följd av den globala finansiella krisen under 2009  
upplever världen dock en ökad volatilitet på valutamarknader-
na och vissa länders statsfinansiella lägen kan medföra natio-
nella åtstramningar som kan dämpa konsumtionen och därmed 
också konjunkturuppgången.

Väsentliga förändringar sedan   

offentliggörande av delårsrapporten 

för perioden januari – september 2010

Genom förvärvet av Intergraph har Hexagons finansiella ställ-
ning och marknadsposition förändrats väsentligt sedan offent-
liggörandet av delårsrapporten för perioden januari – septem-
ber 2010. Se avsnittet ”Proformaredovisning” för en illustration 
av den konsoliderade balansräkningen per den 30 september 
2010, inklusive nettoskuldsättningen. Se avsnittet ”Beskrivning 
av Intergraph” för en redogörelse av Intergraph. 

Bolagsstämman den 24 november 2010 beslutade att byta 
redovisningsvaluta i Hexagon från SEK till EUR från och med 
den 1 januari 2011. Vidare har Hexagon beslutat att från och 
med 2011 använda EUR som rapporteringsvaluta i Koncernen, 
det vill säga att de finansiella rapporterna kommer att presente-
ras i EUR. Se under ”– Valutaexponering” för mer informa-
tion.

Under fjärde kvartalet 2010 kommer Hexagon att redovisa 
ej kassapåverkande kostnader av engångskaraktär som relate-
ras till nedskrivningar av överlappande teknologier i såväl 
 Hexagon som Intergraph. Därutöver tillkommer kostnader av 
engångskaraktär för effekten av att Hexagon anses ha förvärvat 
Intergraphs varulager till marknadsvärde, det vill säga att för-
säljningen av detta varu lager endast ger en marginell handels-
vinst, samt skillnader i intäktsredovisningen för förutbetalda 
intäkter. Den totala kostnadsföringen förväntas uppgå till cirka 
670 MSEK. 

Som en konsekvens av förvärvet av Intergraph kommer 
Hexagon även att ompröva sin strategi avseende vissa enheter i 
segmentet Övrig verksamhet. Hexagon bedömer att cirka 250 
MSEK i nedskrivningar relaterade till sådana enheter kommer 
att belasta resultatet i fjärde kvartalet 2010.

Kassapåverkande transaktionskostnader (både operatio-
nella och finansiella) kopplade till förvärvet av Intergraph 
(exklusive nyemissionskostnader) förväntas uppgå till cirka 
510 MSEK, varav cirka 380 MSEK kommer att belasta resulta-
tet i fjärde kvartalet 2010. Resterande del, relaterat till lån, 
kommer att kapitaliseras över lånens löptid som är 5 år.

I övrigt har inga väsentliga förändringar skett i Hexagons 
finansiella ställning eller ställning på marknaden. 
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Översikt

Intergraph är en ledande global leverantör av helhetslösningar 
för projektering, design, konstruktion och drift av anläggning-
ar, så kallad Enterprise Engineering-mjukvara, samt GIS som 
gör det möjligt för kunder att visualisera komplexa data. Före-
tag och myndigheter förlitar sig på Intergraphs industrianpas-

sade mjukvarulösningar för att organisera stora mängder av 
komplexa data och presentera den visuellt på ett sätt som är lätt 
att förstå och därmed ger kunden möjlighet att fatta  snabba och 
välinformerade beslut. 

2009 uppgick nettoomsättningen till 770 MUSD och 
 Intergraph verkar inom två divisioner, PP&M och SG&I. 

Detta avsnitt fokuserar primärt på Intergraphs verksamhet före det att Hexagon 
 förvärvade Intergraph. Genom Hexagons förvärv breddas Intergraphs verksamhet. 
För mer detaljerad information om Hexagon, se avsnittet ”Beskrivning av Hexagon”. 

PROCESS, POwER & MARINE (PP&M)

41 procent av Intergraphs nettoomsättning 2009.
PP&M tillhandahåller Enterprise Engineering-mjukvara för 
projektering, design, konstruktion och drift av bland annat 
anläggningar, fartyg och offshore-anläggningar. Kunder för litar 
sig på Intergraphs mjukvara för att skapa, hantera och använda 
komplexa data för att öka produktiviteten och sörja för säker 
och tillförlitlig drift.

SECURITY, GOVERNMENT & INFRASTRUCTURE (SG&I)

59 procent av Intergraphs nettoomsättning 2009.
SG&I erbjuder GIS lösningar till försvars- och underrättelse-
verksamhet, säkerhetsindustrin, myndigheter, transportindu-
strin, fotogrammetri, distributörer av el och vatten samt kom-
munikationsindustrin. Kunder förlitar sig på Intergraphs 
lösningar för att organisera stora mängder av komplexa data 
och presentera den visuellt på ett sätt som är lätt att förstå.

Beskrivning av Intergraph 

Intergraphs verksamhet i världen

Intergraphs huvudkontor ligger i Huntsville, Alabama, USA 
och bolaget har cirka 4 000 anställda i 34 länder. Totalt säljs 
 Intergraphs lösningar i fler än 60 länder.

Under 2009 stod USA för 40 procent av Intergraphs netto-
omsättning, EMEA för 36 procent, Asien och Stillahavsområ-
det för 15 procent, Kanada för 6 procent och övriga delar av 
världen för 3 procent.

Under 2009 stod EMEA för 40 procent av PP&Ms netto-
omsättning, Asien och Stillahavsområdet för 25 procent, USA 
för 23 procent, Kanada för 6 procent och övriga delar av värl-
den för 6 procent. 

Under 2009 stod USA för 51 procent av SG&Is nettoom-
sättning, EMEA för 34 procent, Asien och Stillahavsområdet 
för 8 procent, Kanada för 6 procent och övriga delar av världen 
för 1 procent. 

Intergraph nettoomsättning per region 2009
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Produkter och tjänster

Intergraphs teknologier organiserar stora mängder av kom-
plexa data och presenterar den visuellt på ett sätt som är lätt att 
förstå och därmed ger kunden möjlighet att fatta snabba och 
välinformerade beslut. Företag och myndigheter investerar i att 
i större utsträckning nyttja effektivitetshöjande teknologier och 
Intergraph är väl positionerat för att dra nytta av denna till-
växttrend. 

PP&Ms produkter och tjänster
Intergraph PP&M erbjuder Enterprise Engineering-mjukvara 
för projektering, design, konstruktion och drift av bland annat 
anläggningar, fartyg och offshore-anläggningar. PP&Ms mjuk-
varuerbjudande inkluderar 3D-modellering och visualisering, 
projektering och planläggning, materialhantering och projekt-
kontroll samt hantering av teknisk information. 

Processindustri
Intergraphs mjukvara används inom kemikalieindustrin, läke-
medelsindustrin, metall- och gruvindustrin, olja och gas, kon-
sumtionsvaruindustrin och övrig processindustri. Mjukvaran 
skapar 3D-ritningar som möjliggör samverkan mellan en 
anläggnings alla delar. 

Energi
Intergraphs mjukvara för fossila energi- och kärnkraftsanlägg-
ningar används över hela världen för ökad effektivitet och drift-
säkerhet. Mjukvaran, som används för konstruktion och drift 
av kärnkraftsverk, ger ingenjörer möjlighet att skapa 3D-model-
ler av anläggningen samt presentera dessa visuellt med integre-
rad interaktivitet för att uppfylla de krav som ställs på kärn-
kraftsanläggningar. Mjukvaran kan också lagra stora mängder 
teknisk data i syfte att spåra och hantera komponenter som 
krävs för projekt som har så lång livslängd som kärnkrafts-
anläggningar. 

Marin och offshore-anläggningar
Intergraphs mjukvara för industri- och fartygsdesign, konstruk-
tion och underhåll över anläggningens hela livscykel används 
av varvsindustrin och för offshore-applikationer. Intergraphs 
SmartMarine 3D-mjukvara stödjer mångfasetterade konstruk-
tionsmiljöer och globalt samverkande enheter för design och 
konstruktion av fartyg och offshore-plattformar. 
 
Säkerhet och underhåll
Intergraphs mjukvara SmartPlant Enterprise effektiviserar en 
anläggnings automatisering och planering, optimerar material-
flöden samt hanterar och organiserar processer. För att öka en 
anläggnings person- och driftsäkerhet har Intergraph ett unikt 
regelbaserat designsystem som gör det möjligt för kunden att 
skapa och inkludera sina specifika designregler i mjukvaran vil-
ket gör att de per automatik tillämpas i det dagliga arbetet. 

SG&Is produkter och tjänster
Intergraph SG&I erbjuder GIS till försvars- och underrättelse-
verksamhet, säkerhetsindustrin, myndigheter, transportindu-
strin, fotogrammetri, distributörer av el och vatten samt kom-
munikationsindustrin. Intergraphs mjukvara är utvecklad för 
att skapa en datacentrerad, användardefinierad operativ bild 
som tillåter organisationer att samla in, integrera, hantera, ana-
lysera och agera på oorganiserade och komplexa data. 

Intergraphs produkter kombinerar säkerhet och geospatiala 
teknologier samt förmågan att bättre nyttja den data som ska-
pas av en händelse eller nödsituation genom den datacentrerade 
användardefinierade operativa bilden. 

Försvar
Intergraph har samarbetat med försvars- och underrättelseor-
ganisationer i mer än 40 år och är väl förtroget med dessa orga-
nisationers unika utmaningar och behov. Försvars- och under-
rättelseorganisationer världen över använder Intergraphs 
mjukvara för information, datahantering och avancerad ana-
lysteknologi. Intergraphs mjukvara kombinerad med rörlig 
video, geospatial information och datahantering, förbättrar 
analyser och ger kunden möjlighet att fatta snabba och välin-
formerade beslut. 

Myndigheter
Intergraphs system för gränssäkerhet utvecklat för militära och 
statliga organisationer använder video från tredje part, sensor-
teknologi och övervakningssystem för att göra det möjligt för 
användaren att lokalisera och samordna viktiga resurser och 
upptäcka potentiella hot. Intergraph erbjuder också lokala, 
regionala och nationella myndigheter omfattande GIS-system 
för hantering av komplexa data. Intergraphs system för visuella 
3D-kartor baseras på mjukvara från GeoMedia och stödjer 
hantering och underhåll av fastigheter, leveranser, servitut och 
fastighetsregister. Intergraphs mjukvara för analys av landom-
råden ger omfattande topografisk och strategisk information 
som används som input till system för uppdragsplanering samt 
andra applikationer. 

Fotogrammetri
Intergraphs luftburna system för kartläggning och fotogram-
metri producerar och hanterar kartor, digitala terrängmodeller 
(”DTM”) och andra geografiska data. Intergraph erbjuder även 
integrerade flygledningssystem som kombinerar funktionerna i 
traditionella flygövervakningssystem med sensor kontrollerade 
moduler så att användaren kan komma åt och kontrollera en 
mängd olika sensorer och kringutrustning. Intergraphs mjuk-
vara för färdplanering vid luftfartshantering och metoder för 
flygfotografering kan hantera stora mängder komplexa data.
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Säkerhet
Intergraphs mjukvara för katastrofinsatser förser allmänhet 
och myndigheter med hjälpmedel för att skapa en gemensam 
operativ bild som ger konsekvent och standardiserad informa-
tion till samtliga berörda parter. Denna gemensamma bild hjäl-
per myndigheter i planeringen av katastrofer, hantering av inci-
denter och förvaltning av polisregister. 

En annan betydande teknologi är Intergraphs så kallade 
Computer-Aided Dispatch (”CAD”) mjukvara för koordine-
ring av insatser för polis, brandkår och annan räddningsperso-
nal.

Intergraphs mjukvara för nödsituationer är ett integrerat 
system för krishantering som bland annat samtalshantering och 
utsändning av nödpersonal. Dessutom kan Intergraphs lösning-
ar för kriminalteknisk videoanalys bearbeta data samt analyse-
ra och redigera råmaterial från övervakningskameror och där-
med förse rättsväsendet, militär och säkerhetsorganisationer 
med underlag. 

   

Transport
Intergraphs GIS lösningar bistår flygplatser och myndigheter 
med ansvar för transport med att utveckla intelligenta nätverk 
av transportsystem. Dessa omfattar bland annat lednings system 
för flygplatser, förvaltningssystem för motorvägar och hante-
ring av järnvägssystem. Intergraph erbjuder även integrerade 
transportsäkerhetslösningar, ledning och kontroll samt admi-
nistration av infrastruktur. 

Distribution av el och vatten samt kommunikation
Intergraph erbjuder en mängd mjukvarusystem för att hjälpa 
distributörer av el och vatten att förbättra sin infrastruktur 
genom att utveckla så kallade smarta nät (smart grids) för el-
överföring. Dessa GIS-lösningar omfattar bland annat lösning-
ar för hanteringen av strömavbrott och styrning och kontroll av 
smarta nät.
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Kunder

Intergraph har kunder i över 60 länder med slutanvändare 
såsom teknik-, upphandlings- och bygg- och anläggningsföre-
tag (”EPC”), ägare och operatörer av anläggningar (”O/Os”), 
varvsindustrin, säkerhetsindustrin, militär, underrättelseverk-
samhet, nationella, regionala och lokala myndigheter, trans-
portindustrin, distributörer av el och vatten samt kommunika-
tionsföretag.

Intergraphs branschledande tekniska lösningar och globala 
försäljningsorganisation har skapat långsiktiga kundrelationer, 
av vilka många sträcker sig mer än 10 år tillbaka i tiden. 

Ingen enskild kund svarade för mer än 5 procent av netto-
omsättningen under 2009 och de 5 största kunderna utgjorde 
endast 12 procent av nettoomsättningen 2009.

SG&Is kundbas
Intergraph SG&Is kunder är bland andra organisationer som 
ansvarar för säkerheten för över 500 miljoner människor runt 
om i världen och omfattar nationella, regionala och lokala 
myndigheter i 80 procent av världens största länder. Intergraph 
SG&Is teknologier är inriktade på de särskilda behov som efter-
frågas av nedan fyra vertikala segment:

Försvar och underrättelse (till exempel italienska försvars- ●

ministeriet, amerikanska flottan och amerikanska flyg-
vapnet)
Skydd och säkerhet (till exempel kansliet för Unified Com- ●

munications Washington D.C., kungariket Jordanien, tyska 
nationella polisen och polis samt brandkår på Nya Zeeland)
Distributörer av el och vatten (till exempel Oncor, Florida  ●

Power & Light och Helsingfors Energi)
Regering och transport (till exempel EU-kommissionens  ●

gemensamma forskningscenter, italienska regionen  Veneto, 
SBB Swiss Railways och Deutsche Bahn)

PP&Ms kundbas
Intergraph PP&Ms mjukvara används av de flesta stora EPC-
företag och nästan alla energi-, kemi-, olje- och läkemedels-
bolag på Fortune Global 500, listan över världens 500 största 
bolag.

Intergraph PP&Ms kunder kan delas upp i två kategorier; 
EPCs och O/Os. Intergraphs globala kundbas består av bland 
annat Bechtel, ENI Saipem, Fluor, Samsung, Siemens och 
Technip, och O/Os såsom BASF, Bayer, BP, Dow, Exxon och 
Shell.

Intergraph PP&Ms nettoomsättning per  kundsegment 2009
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Forskning och utveckling (FoU)

För Intergraph är kontinuerliga investeringar i FoU avgörande 
för utvecklingen av innovativa produkter och teknologier. 
 Intergraph har cirka 1 050 ingenjörer anställda inom FoU, 
 vilket motsvarar över 25 procent av Intergraphs totala arbets-
styrka. Under de senaste fem åren har Intergraph investerat 
över 500 MUSD i FoU samt utökat sin portfölj av immateriella 
rättigheter till över 300 patent. Samtidigt som majoriteten av 
arbetsstyrkan inom FoU fokuserar på produktutveckling förde-
las en stor andel av utgifterna kopplade till FoU till utveckling 
av ny teknologi. Intergraph är ett innovativt företag som genom 
sin 40-åriga historia har etablerat en ledande position inom sina 
kärnverksamheter.

Intergraphs FoU-organisation utgörs av ett världsomspän-
nande nätverk av FoU-enheter på olika platser runt om i USA, 
Kanada, Indien, Kina, Israel, Storbritannien, Tyskland och 
 Australien. De senaste åren har Intergraph sett en produktivi-
tetsökning genom ökat nyttjande av offshore-anläggningar, 
med nyligen öppnade China Capability Centre och expansion 
av India Capability Centre.

Samtidigt är Intergraph ett av mycket få företag som kan 
åta sig uppdrag från federala, statliga och lokala myndigheter 
och på kommersiella marknader. Intergraph sysselsätter många 
före detta tjänstemän inom brottsbekämpning och har cirka 
600 anställda med godkänd amerikansk säkerhets prövning 
från det amerikanska försvarsdepartementet. 

Nyligen lanserade kunderbjudanden
Intergraph lanserar årligen ett antal nya produkter och uppda-
terar befintliga applikationer som en del i företagets ambition 
att investera i framtida FoU. Följande väsentliga produkterbju-
danden har lanserats under 2010:

MOTION VIDEO ANALYST / EXPLOATERINGSLÖSNING

Intergraph har även introducerat Motion Video Exploitation, en lösning som gör att 
det möjligt för analytiker att integrera video med flera informationskällor för att skapa 
unik situations anpassad kunskap och underlag för strategiska beslut.  Intergraphs 
Motion Video Exploitation kombinerar videoinformation från obemannade flygplans-
system med satellitbilder och så kallad geospatial information vilket ger realtidsinfor-
mation som ligger till grund för att fatta väl underbyggda beslut.

SMARTPLANT CONSTRUCTION

SmartPlant Construction är en SmartPlant Enterprise-mjukvara som möter bygg- och 
anläggningsindustrins specifika behov och möjliggör effektiva arbetsprocesser för 
konstruktion och upphandling. Mjukvaran gör det möjligt för använ daren att bättre 
planera och leda sina projekt med visuella  planeringsverktyg i 3D. Detta ger en kon-
struktions- och simuleringsmiljö som ökar kvaliteten och minskar projektets tidsåt-
gång samtidigt som flera risker kopplade till konstruktionsarbete kan reduceras.



56

Beskrivning av Intergraph 

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXAGON AB

NY VERSION AV SMARTPLANT 3D

SmartPlant 3D är en SmartPlant Enterprise-mjukvara för design, konstruktion samt 
material- och datahantering. Användare av Intergraphs mjukvara SmartPlant 3D 
söker ständigt efter sätt att förbättra produktiviteten och minska felmarginalen i pro-
jektplanering och konstruktion. Under 2010 lanserade Intergraph en ny version av 
SmartPlant 3D med nya funktioner såsom möjlighet till fler referenser vid 3D-modelle-
ring, förbättrad återanvändning av datamodeller samt integrerad laserskanning.

INCIDENTSHANTERING VID VINTEROLYMPIADEN

Tillsammans med kunder såsom E-Comm 9-1-1 och B.C. Ambulance (BCAS) spelade 
Intergraph en viktig roll för att skydda deltagare, funktionärer och åskådare vid 
anläggningar runt om i British Columbia, Kanada, under den 21:a vinter olympiaden. 
Intergraphs integrerade lösningar för incident hantering främjade gränsöverskridande 
samarbeten mellan organisationer och juridiska organ vid olympiska arenor i 
 Vancouver-området.

NÄSTA GENERATION ECC (EMERGENCY COMMUNICATIONS CONVERGENCE) 

Intergraphs nästa generation 9-1-1 digitala kommunikationslösning för nödsituatio-
ner möjliggör leverans och bearbetning av digitalt eller IP-baserat multimediainnehåll, 
såsom textmeddelanden och mobiltelefonbilder. Mjukvaran för incidenthantering 
hjälper polis, brandkår samt beredskaps- och säkerhetsstyrkor att få tillgång till omfat-
tande information som ger möjlighet till att fatta snabba och välinformerade beslut. 
Denna funktion förbättrar krishanteringen genom hela processen: från förebyggande 
och beredskap till handling, återuppbyggnad och riskreducering.

NY VERSION AV SMARTMARINE 3D

Intergraph lanserade en ny version SmartMarine 3D, en mjukvara för industriell design 
och konstruktion med utökade automatiseringsfunktioner för att ytterligare öka kvali-
tet i design, struktur, produktivitet samt minska tidsåtgången för projektplanering. 
Den uppdaterade versionen av SmartMarine 3D ökar produktiviteten med hjälp av 
förbättrade regelbaserade automatiseringsfunktioner.
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1969 Intergraph grundas som M&S Computing Inc. av tidi-
gare IBM-ingenjörer som hade samarbetat med NASA 
och amerikanska armén i att utveckla system för styr-
ning i realtid av missiler med hjälp av digital teknik. 

1980 Med detta samarbete som grund utvecklades M&S 
Computing till en pionjär i utvecklingen av interaktiva 
system för datagrafik som möjliggjorde för ingenjörer 
att presentera och interagera ritningar och tillhörande 
alfanumerisk information. Företaget bytte namn till 
Intergraph Corporation för att återspegla denna verk-
samhet. 

2000 Intergraph lämnade marknaden för hårdvara och blir 
ett renodlat mjukvaruföretag. Den 21 juli avyttrade 
Intergraph sin Intense3D graphics accelerator-division 
till 3DLabs, samt sin arbetsstation- och serverdivision 
till Silicon Graphics. 

2000 
–2006

Intergraph genomgick en stor marknadsstrategisk 
omvandling som möjliggjorde för bolaget att omför-
dela sina tillgångar och resurser i syfte att investera 
ytterligare i sina unika kompetenser och fokusera på de 
mest lönsamma verksamheterna och teknologierna. 
För att följa sin strategiska plan konsoliderade Inter-
graph sina verksamheter och nådde sin starkaste årliga 
tillväxt på mer än tio år. 

2006 Intergraph förvärvades den 29 november av en grupp 
investerare ledd av Hellman & Friedman LLC, Texas 
Pacific Group och JMI Equity och blev därmed privat-
ägt.

2006
–2010 

Intergraph fokuserar ytterligare på sitt erbjudande 
av programvara för industriella och geospatiala lös-
ningar.

2010 Den 7 juli offentliggör Hexagon förvärvet av Inter-
graph. Förvärvet slutförs den 28 oktober.

Historik
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Den finansiella informationen nedan är en sammanfattning av 
räkenskapsåren 2007–2009 och är hämtad från Intergraphs 
årsredovisningar för de aktuella åren som har upprättats i enlig-
het med amerikanska redovisningsprinciper (”US GAAP”) och 
reviderats av Intergraphs revisorer. Uppgifterna för de  första 
nio månaderna 2009 och 2010 kommer från Intergraphs del-
årsrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2010 
och har upprättats i enlighet med US GAAP och översiktigt 
granskats av Intergraphs revisorer.

Information om viktiga skillnader mellan US GAAP och 
IFRS finns under avsnittet ”Proformaredovisning”.

Det bör observeras att nedanstående resultat- och balans-
räkningar omfattar en period när Intergraph var ett privatägt 
bolag samt att de innehåller poster som inte har förvärvats av 
Hexagon, bland annat kostnader för aktierelaterade ersättning-
ar till nyckelpersoner och jämförelsestörande nedskrivningar av 
immateriella anläggningstillgångar. Hexagon, som har ett 
 längre tidsperspektiv och annan fokusering av sitt ägande, gör 
därför en annan analys och fördelning av värdet av Intergraphs 
tillgångar än vad tidigare ägare gjort. Konsoliderad proforma-
redovisning för Hexagon inklusive Intergraph för 2009 och 
januari – september 2010 finns under avsnittet ”Proformaredo-
visning”.

Finansiell översikt Intergraph 

Resultaträkning

januari – september

USD 000s 20101) 20091) 2009 2) 20082) 20072)

Nettoomsättning 622 701 558 989 770 337 805 174 706 643

Kostnad för sålda varor –271 952 –248 642 –345 635 –357 550 –321 862

Bruttoresultat 350 749 310 347 424 702 447 624 384 781

Produktutveckling –58 903 –53 910 –71 832 –77 979 –72 718

Försäljning och marknadsföring –119 437 –101 107 –138 754 –157 115 –150 699

Administrationskostnader –60 644 –58 291 –75 319 –79 712 –70 091

Avskrivningar på immateriella tillgångar –17 514 –16 808 –22 503 –22 473 –46 912

Omstruktureringskostnader –1 520 –3 930 –4 232 –2 480 –

Transaktionskostnader –2 383 – – – –

Rörelseresultat 90 348 76 301 112 062 107 865 44 361

Intäkter/kostnader immateriella tillgångar, netto –524 1 787 –1 927 201 10 109

Ränteintäkter och kostnader, netto –56 080 –38 119 –50 621 –54 046 –60 623

Kostnader för förtidslösta skulder –13 566 – – – –

Övriga kostnader, netto –1 302 –4 948 –9 969 –2 740 –10 438

Resultat före skatt 18 876 31 447 49 545 51 280 –16 591

Skatt –5 745 –10 923 –18 527 –17 409 1 266

Årets resultat 13 131 20 524 31 018 33 871 –15 325

Förlust hänförligt till minoritetsintressen 1 453 1 562 2 017 2 430 2 768

Årets resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 14 584 22 086 33 035 36 301 –12 557

1) Översiktligt granskad av revisorer.
2) Reviderad av revisorer.
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Balansräkning

30 september 31 december

USD 000s 20101) 20091) 2009 2) 2008 2) 20072) 

Kassa och bank 102 269 118 609 148 145 209 272 106 906

Spärrade bankkonton 1 530 1 729 2 191 250 6 241

Kundfordringar, netto 156 557 146 691 151 754 161 959 181 725

Inventarier, netto 33 883 39 662 39 468 33 203 30 634

Aktuella skattefordringar 774 5 197 5 501 6 093 2 986

Uppskjuten skattfordran 17 085 5 766 7 909 5 203 14 280

Förutbetalda kostnader 14 427 10 252 9 673 11 975 12 235

Övriga kortfristiga tillgångar 5 409 6 298 5 820 9 143 8 438

Summa kortfristiga tillgångar 331 934 334 204 370 461 437 098 363 445

Andelar i närstående bolag 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Aktiverad mjukvara, netto 75 919 87 014 84 540 99 749 109 607

Goodwill 522 976 488 771 491 618 488 771 503 176

Kundrelationer, netto 231 594 236 460 233 156 251 104 270 428

Övriga immateriella tillgångar 47 742 49 935 49 182 53 431 63 171

Övriga tillgångar, netto 17 107 21 300 20 762 23 763 26 492

Långfristiga tillgångar till försäljning – – – – 41 232

Materiella anläggningstillgångar, netto 117 501 120 051 119 246 124 201 87 274

Summa tillgångar 1 414 773 1 407 735 1 438 965 1 548 117 1 534 825

Leverantörsskulder 16 963 14 503 26 338 27 851 19 979

Upplupen ersättning 67 607 54 964 56 866 52 573 53 693

Andra upplupna kostnader 68 018 54 021 59 098 53 179 54 239

Förutbetalda intäkter 108 766 98 029 98 849 97 325 86 448

Aktuella skatteskulder 4 282 691 3 409 3 376 14 037

Kortfristig del av långfristiga skulder 642 630 640 602 535

Summa kortfristiga skulder 266 278 222 838 245 200 234 906 228 931

Uppskjuten skatteskuld 138 128 136 744 139 070 146 861 190 018

Långfristiga skulder hänförliga till långfristiga 
 tillgångar till försäljning – – – – 35 000

Långfristiga skulder hänförliga till   
närstående bolag 32 714 31 274 31 535 29 883 27 605

Långfristiga skulder 898 445 629 127 628 969 629 605 595 617

Övriga långfristiga skulder 53 114 57 935 56 942 65 423 41 335

Summa långfristiga skulder 1 122 401 855 080 856 516 871 772 889 575

Summa skulder 1 388 679 1 077 918 1 101 716 1 106 678 1 118 506

Aktiekapital 768 767 767 767 767

Övrigt tillskjutet kapital 14 478 256 419 289 813 395 477 391 069

Balanserade vinstmedel –12 612 44 492 21 711 22 406 –13 895

Ackumulerad övrig total förlust –10 786 –10 574 –13 300 –17 486 –4 327

Summa eget kapital hänförligt till 
 moderbolagets aktieägare –10 786 291 104 298 991 401 164 373 614

Minoritetsintressen 36 880 38 713 38 258 40 275 42 705

Summa eget kapital 26 094 329 817 337 249 441 439 416 319

Summa eget kapital och skulder 1 414 773 1 407 735 1 438 965 1 548 117 1 534 825

1) Översiktigt granskad av revisorer.
2) Reviderad av revisorer.
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Kassaflödesanalys

januari – september

USD 000s 20101) 20091) 20092) 20082) 20072)

Årets resultat (förlust) hänförligt till 
 moderbolagets aktieägare 14 584 22 086 33 035 36 301 –12 557

Justeringar av årets resultat (förlust) för  
ickekassaflödespåverkande poster från den 
löpande verksamheten 74 903 60 891 79 412 80 252 93364

Nettoförändring i övriga tillgångar och skulder –13 272 –14 369 –362 16 665 36 725

Kassaflöde från den löpande verksamheten 76 215 68 608 112 085 133 218 117 532

Kassaflöde från investeringsverksamheten –54 126 –16 629 –28 853 –30 105 –16 988

Återbetalning av skulder –30 521 –453 –602 –1 201 –99 848

Upplåning, netto från finansiella kostnader  
för lånen 288 656 – – – 22 000

Utdelning till innehavare av aktier och optioner, 
efter skatt –323 837 –139 427 –139 427 – –

Övriga finansieringsposter 843 –4 191 –4 653 5 994 2 660

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –64 859 –144 071 –144 682 4 793 –75 188

Valutakurspåverkan på likvida medel –3 106 1 429 323 –5 540 1 323

Förändring i likvida medel –45 876 –90 663 –61 127 102 366 26 679

Likvida medel vid periodens början 148 145 209 272 209 272 106 906 80 227

Likvida medel vid periodens slut 102 269 118 609 148 145 209 272 106 906

1) Översiktigt granskad av revisorer.
2) Reviderad av revisorer.
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Jämförelse januari – september 2010 och 

 januari – september 2009

Orderingång och orderstock
Intergraphs orderingång (exklusive underhåll) för de första nio 
månaderna 2010 uppgick till 421 MUSD, en ökning med 12,6 
procent jämfört med motsvarande period 2009. Den ökade 
orderingången under 2010 härrör primärt från en betydande 
ökning av genomförda affärer i Nord- och Latinamerika inom 
SG&I samt från orders genom PP&Ms globala alliansavtal 
(global alliance agreement) och förvärvet av COADE i januari 
2010.

Intergraphs orderingång genererade en orderstock (exklu-
sive underhåll) om 352 MUSD per den 30 september 2010. 
Orderstocken utgör orders som kommer att redovisas som 
intäkter i framtiden baserat på tidpunkten för projektets imple-
mentering, utförda tjänster samt andra kriterier för intäkts-
redovisning. Orderstocken exkluderar återkommande intäkter 
för underhåll och fleråriga licensavtal.

Nettoomsättning och bruttomarginal
Intergraphs nettoomsättning för de första nio månaderna 2010 
var 623 MUSD, en ökning med 11,4 procent jämfört med mot-
svarande period 2009. Exklusive effekten av förändringar av 
den amerikanska dollarn mot utländska valutor ökade netto-
omsättningen under 2010 med 10,3 procent jämfört med 2009 
(under antagande om 2010 års valutakurser). Intergraph gene-
rerar cirka 54 procent av sin försäljning utanför USA, varav 31 
procent från EMEA, 15 procent från Asien och Stillahavsområ-
det, 6 procent från Kanada och 2 procent från övriga världen.

Intergraphs bruttomarginal för de första nio månaderna 
2010 var 56,3 procent, en förbättring från 55,5 procent jämfört 
med motsvarande period 2009. Den förbättrade bruttomargi-
nalen under 2010 berodde främst på en ökning i engångsintäk-
ter för eviga licenser, en ökning i antal förnyade kontrakt 
 gällande underhåll och högre efterfrågan på konsulttjänster.

Rörelseresultat och rörelsekostnader
Intergraphs rörelseresultat för de första nio månaderna 2010 
uppgick till 90 MUSD, eller 14,5 procent av omsättningen, en 
ökning med 18,4 procent jämfört med motsvarande period 
2009. Exklusive effekten av förändringar av den amerikanska 
dollarn mot utländska valutor ökade rörelseresultatet 2010 
med 16,3 procent jämfört med 2009. Ökningen under 2010 
drevs av ökade intäkter och förbättrade marginaler.

Intergraphs rörelsekostnader för de första nio månaderna 
2010 var 239 MUSD, en ökning med 12,0 procent jämfört med 
motsvarande period 2009. Exklusive effekten för förändringar 
av den amerikanska dollarn mot utländska valutor ökade rörel-
sekostnaderna under 2010 med 10,5 procent jämfört med 2009. 
De ökade rörelsekostnaderna för 2010 beror främst på förvär-
vet av COADE. Intergraph har uppnått en operativ hävstångs-
effekt med totala rörelsekostnader om 38,4 procent av omsätt-
ningen 2010.

Nettoomsättning per division
Process, Power & Marine (PP&M)
Nettoomsättningen för Intergraph PP&M för de första nio 
månaderna 2010 uppgick till 273 MUSD, en ökning med 17,8 
procent jämfört med motsvarande period 2009. Exklusive 
effekten av förändringar av den amerikanska dollarn mot 
utländska valutor ökade nettoomsättningen för de första nio 
månaderna 2010 med 16,5 procent jämfört med motsvarande 
period 2009. Den ökade nettoomsättningen 2010 berodde 
främst på en ökning i engångsintäkter för eviga licenser, en 
ökning i antal förnyade kontrakt gällande underhåll och en 
högre efterfrågan på konsulttjänster.

Security, Government & Infrastructure (SG&I)
Nettoomsättningen för Intergraph SG&I för de första nio 
månaderna 2010 uppgick till 350 MUSD, en ökning med 6,9 
procent jämfört med motsvarande period 2009. Exklusive 
effekten av förändringar av den amerikanska dollarn mot 
utländska valutor, ökade nettoomsättningen 2010 med 5,9 pro-
cent jämfört med 2009. 2010 års nettoomsättning påverkades 
positivt av en ökning av intäkter från färdigställda kontrakt och 
en ökning av tredje parts försäljning av hårdvara till federala 
myndigheter. Den senare ökningen motverkades dock något av 
minskade intäkter avseende Intergraphs hårdvara.

Investeringar
Intergraphs nettoinvesteringar var 54 MUSD under de första 
nio månaderna 2010, jämfört med 17 MUSD under motsva-
rande period 2009, och utgjordes huvudsakligen av investering-
en i COADE. Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till 
7 MUSD under de första nio månaderna 2010 jämfört med 
8 MUSD för motsvarande period 2009.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76 
MUSD under de första nio månaderna 2010 jämfört med 69 
MUSD för samma period 2009. Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till –65 MUSD under de första nio 
månaderna 2010 jämfört med –144 MUSD för motsvarande 
 period 2009.

Finansiell ställning
Eget kapital, inklusive minoritetsintressen, uppgick till 26 
MUSD per den 30 september 2010 jämfört med 330 MUSD 
den 20 september 2009. Förändringen berodde huvudsakligen 
på en utdelning till aktieägarna under 2010 på 324 MUSD. 
Intergraphs totala tillgångar ökade till 1 415 MUSD under de 
första nio månaderna 2010 jämfört med 1 408 MUSD under 
motsvarande period 2009.

Kommentarer till Intergraphs 
finansiella utveckling
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Jämförelse mellan räkenskapsåren  

2009 och 2008 

Orderingång och orderstock
Intergraphs orderingång (exklusive underhåll) uppgick 2009 
till 528 MUSD, en minskning med 9,7 procent jämfört med 
2008. De främsta orsakerna till att orderingången sjönk under 
2009 jämfört med 2008 var att Intergraphs division SG&I 
under 2008 erhöll en stor order för skydd av allmänheten i USA 
(cirka 50 MUSD), minskning i antal engångslicenser inom 
 Intergraphs division PP&M samt effekterna av den globala 
makroekonomiska nedgången. Dessa nedgångar uppvägdes 
delvis av orders från så kallade global alliance agreements som 
ger upphov till stora återkommande intäkter inom PP&M samt 
god orderingång i Europa för SG&I.

Intergraphs orderingång genererade en orderstock (exklu-
sive underhåll) på 360 MUSD per den 31 december 2009. 
Orderstocken består av orders som kommer att redovisas som 
intäkt baserat på tidpunkten för projektets implementering, 
utförda tjänster samt andra kriterier för intäktsredovisning. 
Orderstocken exkluderar återkommande intäkter för underhåll 
och fleråriga licensavtal.
 
Nettoomsättning och bruttomarginal
Intergraphs nettoomsättning 2009 uppgick till 770 MUSD, en 
minskning med 4,3 procent jämfört med 2008. Exklusive effek-
ten av förändringar av den amerikanska dollarn mot utländska 
valutor minskade nettoomsättningen endast 0,9 procent 2009 
jämfört med 2008 (under antagande om 2009 års valuta kurser). 
Intergraph genererar cirka 54 procentenheter av sin försäljning 
utanför USA, varav 34 procent från EMEA, 12 procent från 
Asien och Stillahavsområdet, 6 procent från Kanada och 2 pro-
cent från övriga världen.

Intergraphs bruttomarginal 2009 var 55,1 procent, en 
minskning från 55,6 procent jämfört med 2008. Nedgången i 
bruttomarginalen 2009 berodde främst på minskade engångs-
intäkter för eviga licenser.

Rörelseresultat och rörelsekostnader
Intergraphs rörelseresultat 2009 var 112 MUSD, eller 14,5 pro-
cent av omsättningen, en ökning med 3,9 procent jämfört med 
2008. Exklusive effekten av förändringar av den amerikanska 
dollarn mot utländska valutor ökade rörelseresultatet 2009 
med 7,2 procent jämfört med 2008. Ökningen under 2009 
drevs av kostnadskontroll och förebyggande åtgärder som vid-
tagits av ledningen för att anpassa Intergraphs kostnadsstruk-
tur till den globala ekonomiska situationen under 2009.

Intergraphs rörelsekostnader 2009 var 286 MUSD, en 
minskning med 9,2 procent jämfört med 2008. Exklusive effek-
ten av förändringar av amerikanska dollarn mot utländska 
valutor minskade 2009 års rörelsekostnader med 5,4 procent 

jämfört med 2008. De minskade rörelsekostnaderna är ett 
resultat av effektiv kostnadskontroll inom framförallt försälj-
ning och marknadsföring. Intergraph har uppnått en operativ 
hävstångseffekt med totala rörelsekostnader om 37,1 procent 
av omsättningen 2009.

Nettoomsättning per division
Process, Power & Marine (PP&M)
Nettoomsättningen för Intergraph PP&M uppgick 2009 till 
317 MUSD en minskning med 6,2 procent jämfört med 2008. 
Exklusive effekten av förändringar av den amerikanska dollarn 
mot utländska valutor minskade nettoomsättningen 2009 med 
2,8 procent jämfört med 2008. Minskningen i nettoomsättning 
för 2009 berodde främst på minskade engångsintäkter för eviga 
licenser, minskning i antal standardavtal och minskad efterfrå-
gan på utbildningstjänster.

Security, Government & Infrastructure (SG&I)
Nettoomsättningen för Intergraph SG&I uppgick 2009 till 454 
MUSD, en minskning med 3,0 procent jämfört med 2008. 
Exklusive effekten för förändringar av den amerikanska dollarn 
mot utländska valutor var intäkterna oförändrade jämfört med 
2008. 2009 års intäkter påverkades negativt av minskad för-
säljning av mjukvara till energi- och kommunikations branschen, 
minskad försäljning av kameror för digital kartläggning och 
lägre federala serviceintäkter. Dessa försäljningsminskningar 
kompenserades delvis av en ökning i antalet årligt återkom-
mande underhållskontrakt samt ökade intäkter från implemen-
teringar av nya system för skydd av allmän heten.

Investeringar
Intergraphs nettoinvesteringar var 29 MUSD under 2009, jäm-
fört med 30 MUSD under 2008, och bestod huvudsakligen av 
aktiverade utvecklingskostnader i mjukvara. Avskrivningar och 
nedskrivningar under 2009 uppgick till 11 MUSD jämfört med 
12 MUSD under 2008.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 112 
MUSD under 2009 jämfört med 133 MUSD under 2008. Kassa-
flödet från finansieringsverksamheten uppgick till –145 MUSD 
under 2009 jämfört med 5 MUSD under 2008. Förändringen 
berodde huvudsakligen på en utdelning till aktieägarna under 
2009 på 139 MUSD.

Finansiell ställning
Eget kapital, inklusive minoritetsintressen, var 337 MUSD 
2009 jämfört med 441 MUSD under 2008. Intergraphs totala 
tillgångar minskade till 1 439 MUSD vid utgången 2009 jäm-
fört med 1 548 MUSD vid utgången av 2008.
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Bakgrund och motiv till förvärvet

Intergraph uppfyller de förutsättningar som Hexagon formule-
rat för en mjukvarudriven expansion. Hexagons ledande mät-
system för datainsamling via luftburen och markbaserad sens-
orteknologi kombinerat med Intergraphs ledande ställning 
inom helhetslösningar för projektering, design, konstruktion 
och drift av anläggningar, så kallad Enterprise Engineering-
mjukvara och GIS ger den nya koncernen möjlighet att utveckla 
och leverera integrerade lösningar till kunderna. 

Förvärven av Brown & Sharpe 2001, Leica Geosystems 
2005 samt NovAtel 2007 breddade Hexagons produktutbud 
och bidrog till att skapa en komplett leverantör av mätteknik. 
Förvärvet av Intergraph är ett naturligt nästa steg i Hexagons 
teknologiska utveckling. Efter integrationen av Intergraph 
kommer Hexagons produktportfölj att innehålla alla de kritis-
ka nyckelteknologier som mätteknikmarknaden efterfrågar. 
Med Hexagons teknologier kan kunderna samla in tredimen-
sionell data från marken, luften och rymden, bearbeta och orga-
nisera stora mängder av komplexa data samt presentera den 
visuellt på ett sätt som är lätt att förstå och därmed ger kunden 
möjlighet att fatta snabba och välinformerade beslut. Genom 
att kombinera Hexagons hårdvara med Intergraphs mjukvara 
kommer den nya Koncernen att vara väl positionerad för att 
erbjuda unika lösningar inom mätteknik.

Den nya Koncernens organisation

Den nya Koncernen har mer än 11 000 anställda i 42 länder. 
Intergraph verkar som ett separat applikationsområde inom 
Hexagons affärsområde Measurement Technologies under 
Intergraphs namn och varumärke. Hexagon kommer att redo-
visa Intergraphs omsättning och orderingång separat på samma 
sätt som Hexagon idag redovisar övriga applikationsområden. 
Inom vissa områden, inte minst produktutveckling, kommer 
samtliga applikationsområden att samarbeta på en strategisk 
nivå.

 Hexagons koncernchef och VD Ola Rollén har tillträtt 
 rollen som VD även för Intergraph i enlighet med Hexagons 
modell för integration i Hexagonkoncernen. Intergraphs två 
divisioner PP&M och SG&I fortsätter sin respektive verksam-
het under ledning av Gerhard Sallinger och John Graham.

För att tillgodose de amerikanska bestämmelserna avseende 
utländskt ägande, kontroll eller inflytande över företag som har 
tillgång till sekretessbelagda uppgifter har Intergraph överfört 
de kontrakt som innebär tillgång till sekretessbelagda uppgifter, 
och relaterade verksamheter, till ett nytt dotterbolag – IGS. 
Hexagon kommer att ingå ett fullmaktsavtal med amerikanska 
Defense Security Service gällande IGS enligt vilket IGS kommer 
att förvaltas av minst tre fullmaktshavare som är helt oberoen-
de från Hexagon och som kommer att omfattas av förfaranden 
som syftar till att uppfylla bestämmelserna enligt FOCI.

Som ett resultat av Intergraphs geografiska fördelning av 
omsättning och antal anställda, där Nordamerika utgör den 
största delen, kommer fördelningen av den nya Koncernens 
nettoomsättning och antal anställda att bli mer balanserad mel-
lan regionerna i västvärlden. Vidare bedömer Hexagon att den 
kombinerade skattesatsen för den nya Koncernen kommer att 
uppgå till 18–22 procent framöver.

Den nya Koncernen

Measurement Technologies Övrig verksamhet

MetrologyGeosystems Technology

Försäljningsregioner
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Synergier

Hexagon och Intergraph har båda starka positioner på sina 
 respektive marknader. Intergraph är positionerat för en ökad 
marknadstillväxt och marknadsandelar tack vare kvalitativa 
och unika mjukvarulösningar. Hexagons hårdvara och 
 Intergraphs mjukvara kompletterar varandra mycket väl och 
kombinationen av teknologier kommer att skapa nya kund-
erbjudanden som gör det möjligt för Hexagon att bli en global 
leverantör av helhetslösningar. Hexagon bedömer att försälj-
ningen av nya produkter på medellång sikt har potential att 
avsevärt stärka bruttomarginalen. 

Förvärvet av Intergraph kommer att ge Hexagon en mer 
balanserad fördelning mellan regioner i västvärlden. Hexagon 
och Intergraph kommer att dra nytta av varandras globala dist-
ributionskanaler och servicenätverk vilket medför en större 
geografisk spridning av den nya Koncernens försäljning. Genom 
att nyttja Hexagons redan väl etablerade nätverk och distribu-
tionskanaler för distribution även av Intergraphs produkter i 
Asien, en region i vilken Intergraph idag är underrepresentera-
de, skapas betydande potential för tillväxt.

Integrationskunskap och identifierade synergier
Under perioden 2000 till 2009 genomförde Hexagon cirka 70 
förvärv, bland annat de strategiskt viktiga förvärven av Brown 
& Sharpe 2001, Leica Geosystems 2005 och NovAtel 2007. 
Med denna gedigna erfarenhet av förvärv och integrationspro-
cesser, i kombination med de tydliga strategiska fördelarna och 
målen med förvärvet av Intergraph, är Hexagon väl positione-
rat för att framgångsrikt integrera Intergraph i Hexagon-
koncernen.

Förvärvet förväntas ha en positiv inverkan på Hexagons 
resultat från tidpunkten för konsolidering och förväntas dess-
utom generera betydande kostnads- och försäljnings synergier.

De främsta källorna till kostnadssynergier är:
Kombinationen av teknologi ●

 Optimering av distributionsnätverk och korsförsäljning av  ●

befintliga produkter
 Minskning av överlappande resurser ●

De främsta källorna till försäljningssynergier är:
Försäljning av Intergraph PP&Ms produkterbjudande på  ●

marknader såsom bygg och anläggning, ombyggnation och 
marknaden för eftermarknadstjänster
 Försäljning av Hexagons sensorer i kombination med GIS- ●

system på Intergraph SG&Is marknader
 Distribution av Intergraphs produkter via Hexagons väl  ●

etablerade nätverk och disributionskanaler på tillväxtmark-
nader

Försäljningssynergier förväntas ta något längre tid att uppnå än 
kostnadssynergier. Totalt beräknas synergierna öka rörelse-
resultatet före skatt med cirka 30 MUSD under 2011, 40 MUSD 
under 2012 och 70 MUSD från och med 2013, för att därefter 
öka sekventiellt de följande åren. 

Synergier

2011

30

40

MUSD

Förväntad total årlig påverkan på EBIT

70

>100

2012 2013 2017

Intergraph använder Hexagons försäljnings-

organisation på tillväxtmarknader

Sensorer i kombination med responderande 

GIS-system för SG&I

Breddad PP&M marknad via punkt-molns skanning

Minskning av överlappande resurser hos 

Hexagon och Intergraph

Korsförsäljning av befintliga produkter

Kombinera Hexagons och Intergraphs teknologier
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Utveckling av integrerade lösningar

Översikt
Hexagons ledande mätsystem för datainsamling via luftburen 
och markbaserad sensorteknologi kombinerad med  Intergraphs 
ledande ställning inom Enterprise Engineering-mjukvara och 
GIS ger den nya Koncernen möjlighet att utveckla och leverera 
integrerade lösningar till kunderna. Hexagon bedömer att en 
stark sensorteknologi kopplad till mjukvara anpassad för verti-
kala applikationer, kommer att bli en mycket kraftfull teknologi 
framöver.

Hexagons sensorteknologi gör det möjligt för Intergraph 
att bryta sig in på flera områden med stark tillväxtpotential.

Eftermarknadstjänster, ombyggnation och omställning  ●

(Intergraphs PP&M)
 Kontroll och förvaltning under byggprocessen (Intergraphs  ●

PP&M): Data från Intergraphs Enterprise Engineering-
mjukvara kombinerad med Hexagons sensorteknologi 
kommer att kunna höja kvaliteten i konstruktionen av en 
anläggning och därmed minska konstruktionskostnaderna 
och korta projekttiden avsevärt
 Förebyggande aktiviteter snarare än endast kontroll av hän- ●

delser (Intergraphs SG&I): Intergraphs lösningar är välkän-
da för att hjälpa organisationer att vidta åtgärder vid speci-
fika händelser. Genom att integrera Hexagons mätsystem 
kommer dessa lösningar att kunna förebygga  oönskade 
händelser genom att varna och föreslå åtgärd

Hexagon förväntar sig betydande försäljningssynergier från 
nya applikationsområden från och med 2013.
 
Exempel på framtida integrerade lösningar
En kombination av Hexagons och Intergraphs teknologier 
kommer att kunna tillämpas inom ett flertal olika områden och 
kommer att förse kunderna med nya värdeskapande  lösningar 
för att förbättra höja kvaliteten i genomförandet av ett projekt, 
öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Exempel på utformning och konstruktion av en oljeplattform
Ett användningsområde för Intergraphs mjukvara Smartplant 
Suit är projektering och design av oljeplattformar. Designen 
görs vanligtvis av ett så kallat EPC företag som ansvarar även 
för konstruktionen av anläggningen. Förutom att på ett effek-
tivt sätt designa oljeriggen, genererar Smartplant Suit dess utom 
information om komponenter nödvändiga i konstruktionspro-
cessen, så kallade Bill of Materials, samt den logistik som krävs. 
I samband med oljeriggens konstruktion och sammansättning 
kan vissa avvikelser mellan designen och ingående komponen-
ter uppstå vilket kan leda till att den färdiga konstruktionen 
avviker från den ursprungliga ritningen. 

Hexagons teknologier kan positionera och mäta avstånd på 
upp till 10 kilometer med en mycket hög noggrannhet. Positio-
neringsutrustning används för att positionera komponenter 
som ska monteras på rätt plats. En så kallad lasertracker 
används exempelvis för att placera ett rör på exakt korrekt plats 
för att undvika fel i byggprocessen. Mätsystemen jämför mät-
data med ritningen för att säkerställa kvaliteten i konstruktio-
nen. 

Genom att kombinera Hexagons och Intergraphs teknolo-
gier skapas möjligheter för effektiv projektering, design, kon-
struktion och drift av anläggningar. Vid konstruktionen av en 
anläggning med hjälp av Intergraphs mjukvara Smartplant Suit 
kan förbeställda komponenter mätas upp direkt hos leverantö-
ren för att därefter positioneras och installeras på plats. Efter 
det att anläggningen färdigställts mäts anläggningen och rit-
ningar kan uppdateras utifrån mätdatan. Såväl driften och för-
valtning av anläggningen kan ske med hjälp av Intergraphs 
Smartplant Suit med korrekt mätdata som grund.

Exempel på optimering inom jordbruket
Hexagons flygplansmonterade sensorer används för att samla 
in data. Det finns ett flertal möjliga mätsystem beroende på vil-
ken upplösning som krävs, till exempel Hexagons ADS80 
kamera för högupplösta bilder och den nya RCD30 kameran av 
medelformat. Informationen från sensorn matas in i ett GIS-
system och genom att använda sig av den spektrala informatio-
nen kan en agronom avgöra om grödorna behöver ytterligare 
gödsel eller bekämpningsmedel. Agronomen skickar en rapport 
till jordbrukaren med en beskrivning av situationen samt 
rekommenderade åtgärder. Jordbrukaren kan då använda ett 
GPS-baserat navigationssystem (antingen helautomatiskt eller 
med enbart vägledning) för att effektivt hantera problemet 
genom att optimera jordbruksmaskinens färdväg och därmed 
undvika överlappningar. Idag är denna arbetsprocess ineffektiv 
delvis på grund av att de två systemen inte är sammankopplade. 

Genom att kombinera Hexagons och Intergraphs teknolo-
gier, kombinerat med vidare utveckling, blir det möjligt att 
på ett smidigt sätt programmera jordbruksmaskiner via GPS- 
systemet. Detta innebär att hela arbetsprocessen kan optimeras 
och betydande kostnadsbesparingar uppnås genom att förbruk-
ning av bränsle, gödsel, bekämpningsmedel och arbetskraft 
minimeras. Dessutom möjliggör en effektiviserad arbetsprocess 
användandet av obemannade flygplan, vilket i sin tur möjliggör 
snabbare respons och optimerad avkastning.
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Ändamål för proformaredovisning

Hexagons förvärv av Intergraph, som genomfördes den 
28 oktober 2010, kommer att ha en direkt påverkan på framti-
da resultat och kassaflöden för Hexagon, dels genom den för-
värvade koncernen, dels genom lånefinansieringen. Efter beslut 
av styrelsen för Hexagon, villkorat av godkännande från den 
extra bolagsstämman, ska Hexagon, i syfte att ersätta delar av 
lånefinansieringen med eget kapital, genomföra en företrädes-
emission för Hexagons aktieägare. Nyemissionen kommer även 
den att påverka Hexagons resultat och finansiella  ställning. 

Ändamålet med nedanstående konsoliderade proforma-
redovisning är att redovisa den hypotetiska påverkan som för-
värvet, lånefinansieringen och nyemissionen hade haft på 
 Hexagons konsoliderade resultaträkning för 2009 i samman-
drag och den konsoliderade resultaträkningen i sammandrag 
för de nio första månaderna 2010 samt den konsoliderade 
balansräkningen i sammandrag per den 30 september 2010.

Proformaredovisningen har endast till syfte att informera 
och belysa fakta. Proformaredovisningen är till sin natur avsedd 
att beskriva en hypo tetisk situation och således inte tjänar att 
beskriva Hexagons faktiska finansiella ställning eller resultat. 
Vidare är proformaredovisningen inte representativ för hur 
verksamhetsresultatet kommer att se ut i framtiden. Investerare 
bör vara försiktiga med att lägga för stor vikt vid proforma-
redovisningen. 

Utformning av proformaredovisning

Hexagon tillämpar IFRS i sina finansiella rapporter medan 
Intergraph tillämpar US GAAP. I samband med proformaredo-
visningen har Hexagon genomfört en genomgång av de väsent-
ligaste skillnaderna mellan US GAAP and IFRS. Två områden 
med skillnader i redovisningsprinciper har identifierats; redo-
visning av utvecklingsutgifter samt intäktsredovisning. I båda 
fallen rör skillnaderna endast tidpunkten för redovisningen av 
utgifter eller intäkter, det vill säga de totala utvecklingskostna-
derna och intäkterna är över tiden de samma i resultat räkningen 
oavsett vilken metod som tillämpas, förutsatt en konsekvent til-
lämpning av redovisningsprinciperna. Proforma justeringar har 
endast gjorts för effekten av skillnader i redovisning per för-
värvstillfället, se rubriken ”Proformajusteringar”, och följaktli-
gen har inga ytterligare justeringar skett för dessa skillnader i 
redovisningsprinciper. 

Proformajusteringar har gjorts för att reflektera påverkan 
från förvärvet av Intergraph, lånefinansieringen och kommande 
nyemissionen. 

Intergraph förvärvades den 28 oktober 2010 för 2 125 
MUSD eller 15 106 MSEK1) på skuldfri basis. Förvärvskostna-
derna inkluderade i proforman har uppskattats till cirka 
59 MSEK. 

Proformaredovisningen har framtagits i enlighet med 
Hexagon s redovisningsprinciper såsom de beskrivs i 2009 års 
årsredovisning, med ovan angivna antaganden, och som kom-
mer att användas för den nya Koncernen. Redovisningsprinci-
per och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med dem 
som tillämpats i årsredovisningen 2009 med följande undantag. 
Nya IFRS 3 Rörelseförvärv, som trädde i kraft 1 januari 2010, 
innebär ändringar av hur förvärv ska redovisas, varvid bland 
annat transaktionskostnader inte längre tillåts kapitaliseras 
utan måste redovisas som kostnad i resultaträkningen när de 
uppstår.

EBITDA har inte explicit angivits i Hexagons senaste årsre-
dovisning men kommer dock att anges i Hexagons kommande 
årsredovisning. Som ett resultat av detta är EBITDA inkluderad 
i denna proformaredovisning.

Se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande informa-
tion” för ytterligare information om kreditavtalen för den nya 
lånefinansieringen.

Proformajusteringar

Anskaffningsvärde för aktierna i Intergraph  
samt efterföljande nyemission
Förvärvsutgifterna och finansieringen har beaktats genom att 
förväntad emissionslikvid samt upptagna lån används för att 
reglera köpeskillingen. Utgiften för att förvärva Intergraph 
inkluderar värdeförändringen på den valutatermin som ingåtts 
för att säkra upp delar av anskaffningskostnaden i USD. I prin-
cip samtliga låneskulder i Intergraph, samt tillhörande låneupp-
tagningskostnader, har beaktats som återbetalda som ett led i 
förvärvet, varvid en motsvarande ökning av förvärvat eget 
kapital beaktats.

Proformaresultaträkningen inkluderar räntekostnader av-
seende den del av anskaffningsutgifterna som kommer att finan-
sieras med upptagna lån. Räntekostnader avseende Intergraphs 
lånefinansiering har eliminerats i proformaresultaträkningen. 

Den förväntade nyemissionslikviden har reducerats med 
uppskattade emissionsutgifter, netto efter skatt.

Förvärvsanalys
Hexagon har upprättat en preliminär förvärvsanalys varvid 
samtliga förvärvade tillgångar och skulder i Intergraph uppta-
gits till verkligt värde, varvid tidigare redovisade värden korri-
gerats. I den preliminära förvärvsanalysen har betydande vär-
den allokerats till immateriella tillgångar såsom aktiverad 
mjukvara, kundrelationer, patent och varumärken. Vidare har 
korrigeringar av värdet på materiella anläggningstillgångar och 
varulager skett. Uppskjutna skatter har beaktats där tillämpligt. 

Proformaredovisning

1) Baserat på växelkursen 6,7375 SEK/USD och inkluderar en förlust för ett terminskontrakt som ingicks i samband med att avtalet signerades.
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Förvärvade förutbetalda intäkter hänförliga till tjänster som 
tillhandahålls efter det att försäljningsavtal ingåtts, det vill säga 
service, underhåll och uppgraderingar, har analyserats för att 
fastställa till vilken del den förutbetalda intäkten utgör ett fak-
tiskt åtagande eller ej. Till den del ett åtagande ej föreligger så 
reduceras skulden och eget kapital ökar. På den delen av den 
förutbetalda intäkten som motsvarar ett faktiskt leverans-
åtagande så reduceras skulden till marknadsvärde, definierat 
som kostnaden för en tredje part att fullgöra åtagandet, inklusi-
ve en normal försäljningsmarginal.

Skillnaden mellan förvärvspriset och marknadsvärdet på de 
förvärvade nettotillgångarna har redovisats som goodwill i pro-
formabalansräkningen. Goodwill och varumärken är inte före-
mål för avskrivningar. Dock sker årliga nedskrivningsanalyser 
för att fastställa om det redovisade värdet kan försvaras. 

Historiska avskrivningar avseende immateriella och materi-
ella anläggningstillgångar har ersatts med den uppskattade 
avskrivningen på de värden som fastställts i den preliminära för-
värvsanalysen. 

Samtliga personaloptionsplaner inom Intergraph har avslu-
tats som ett led i transaktionen. Följaktligen har historiska kost-
nader avseende dessa planer eliminerats i proforma-
resultaträkningen. 

Viss verksamhet inom Intergraph har exkluderats från 
 Hexagons förvärv. Finansiella tillgångar, minoriteter samt låne-
skulder för att finansiera denna verksamhet har eliminerats i 
proformabalansräkningen. Proformaresultaträkningen har 
dessutom korrigerats för de räntekostnader som hänför sig till 
denna finansiering.

Låneupptagningskostnader
Följande proformajusteringar har beaktats i balansräkningen 
per den 30 september 2010 baserade på de låneupptagnings-
kostnader som uppkommit till följd av transaktionen:
1.  Ej avskrivna låneupptagningsutgifter avseende Hexagons 

tidigare finansieringslösning har eliminerats, varvid lång-
fristiga skulder ökat och eget kapital minskat i motsvarande 
mån.

2.  Låneupptagningsutgifter som bedöms utgöra en rimlig 
utgift för upptagande av lån och som därmed kommer att 
aktiveras och redovisas som en räntekostnad med beaktan-
de av effektivräntemetoden har beaktats såsom en reduk-
tion av långfristiga räntebärande skulder.

3.  Låneupptagningskostnader för bryggfinansiering, avgifter 
för lånelöften eller andra låneupptagningskostnader som 
bedöms överstiga normala utgifter för finansiering har 
betraktas som en ökning av långfristiga räntebärande skul-
der och som en reduktion av eget kapital. Låneupptagnings-
kostnader som bedöms överstiga normala utgifter för finan-
siering har däremot inte beaktats i proformaresultaträk-
ningarna.

Jämförelsestörande poster och kostnader kopplade  
till förvärvet
Se rubriken ”Väsentliga förändringar sedan offentliggörande av 
delårsrapport för perioden januari – september 2010” i avsnittet 
”Kapitalstruktur och annan finansiell information avseende 
Hexagon” för information om jämförelsestörande poster efter 
förvärvet och integrations-, transaktions- och finansieringskost-
nader som kommer att belasta resultatet i det fjärde kvartalet 
2010 och som ej har beaktas i proformaredovisningen. 
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Proformaredovisning januari–september 2010

Den konsoliderade proformaredovisningen bygger på  Hexagons översiktigt granskade räkenskaper för perioden januari–september 
2010 och Intergraphs översiktigt granskade räkenskaper för perioden januari–september 2010.

Resultaträkning januari–september 2010
Den konsoliderade proformaresultaträkningen i sammandrag för perioden januari–september 2010 har upprättats som om såväl för-
värvet av Intergraph och nyemissionen ägt rum den 1 januari 2010. Omräkningen av Intergraph från USD till SEK har gjorts till 
genomsnittskursen för de första nio månaderna 2010: 7,3475 SEK/USD. 

Hexagon i 
MSEK

Intergraph i 
USD 000s

Intergraph i 
MSEK

Förvärvs-
relaterade 

justeringar i 
MSEK

Effekter av 
lånefinan-

sieringen för 
transak-

tionen 
i MSEK

Effekter av 
nyemissionen 

i MSEK

Nya 
koncernen 

MSEK

Nettoomsättning 9 458 622 701 4 575 – – – 14 033

Kostnad för sålda varor –4 641 –271 952 –1 998 105 1) – – –6 534

Bruttoresultat 4 817 350 749 2 577 105  – – 7 499

Försäljnings, administrations
kostnader m.m. –3 183 –262 227 –1 927 1741), 2) 3), 4) – – –4 936

Realisationsresultat via försäljning  
av andelar i koncernföretag 1 – – – – – 1

Rörelseresultat 1 635 88 522 650 279 – – 2 564

Ränteintäkter och kostnader, netto –114 –69 646 –512 4954), 5) –3026)  – –433

Resultat före skatt 1 521 18 876 138 774 –302 – 2 131

Skatt –208 –5 745 –42 –2907) 837) – –457

Periodens resultat 1 313 13 131 96 484 –219 – 1 674

Hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare 1 302 14 584 107 473 –219 – 1 663

Minoriteter i dotterbolag 11 –1 453 –11 114) – – 11

EBITDA 2 275 144 050 1 059 38 – – 3 372

Avskrivningar på materiella 
 anläggningstillgångar –205 –7 425 –55 21)  – – –258

Avskrivningar på immateriella 
 anläggningstillgångar –435 –44 200 –325 2101)   – – –550

Poster av engångskaraktär  
i rörelseresultatet – –3 903 –29 292) – – –

– varav nedskrivningar i  
anläggningstillgångar – – – – – – –

Skatt relaterad till poster av  
engångskaraktär – 1 483 11 –117) – – –

1)  Historiska finansiella rapporter för Intergraph har påverkats av den förvärvsanalys som upprättades 2006, varvid värden tillmättes vissa immateriella anläggningstillgångar, vilka därefter var 
föremål för avskrivning enligt plan. Hexagon har upprättat en egen förvärvsanalys 2010, varvid Hexagons långsiktiga ägarperspektiv har inneburit att andra värden har tillmätts de immate
riella anläggningstillgångarna. Framtida avskrivningar enligt plan kommer följaktligen att skilja sig från de historiska avskrivningarna. Avskrivningar på tidigare redovisade värden, som 
huvudsakligen fastställdes vid tidigare ägares förvärv 2006, har återförts och uppskattade avskrivningar på värden som identifierades i den preliminära förvärvsanalysen 2010 har lagts till. 
Justeringar i resultaträkningen, som ett resultat av detta, uppgår till 105 MSEK avseende kostnad för sålda varor samt 107 MSEK avseende försäljnings, administrationskostnader m.m.

2)  Resultaträkningen inkluderar en period då Intergraph var ett onoterat bolag och redovisade ickeåterkommande transaktions och omstruktureringskostnader uppgående till 29 MSEK 
och kostnader för personaloptioner om 29 MSEK. Justeringar har gjorts i försäljnings, administrationskostnader m.m. 

3) Justering avseende omräkning av utländska  dotterföretag om 8 MSEK har gjorts i försäljnings, administrationskostnader m.m. 
4) Vissa verksamheter inom Intergraph har exkluderats från Hexagons förvärv. Försäljnings, administrationskostnader m.m. har justerats med 1 MSEK som en följd av detta.
5) Eliminering av historiska räntekostnader i Intergraph avseende lånefinansiering som ej kvarstår efter förvärvet.   
6) Räntekostnader avseende den lånefinansiering som föranleds av förvärvet, netto efter nyemissionslikviden. 
7) Skatteeffekt av proformajusteringarna. 
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Balansräkning 30 september 2010
Den konsoliderade proformabalansräkningen i sammandrag har upprättats som om såväl förvärvet av Intergraph och  nyemis sionen 
ägt rum den 30 september 2010. Omräkningen av Intergraph från USD till SEK har gjorts till stängningskursen den 30 september 
2010: 6,7375 SEK/USD.

Hexagon i 
MSEK

Intergraph i 
USD 000s

Intergraph i 
MSEK

Förvärvs-
relaterade 

justeringar 
i MSEK

Effekter av 
lånefinan-  

sieringen för 
transak-

tionen 
i MSEK

Effekter av 
nyemis-

sionen 
i MSEK

Nya 
koncernen 

MSEK

Goodwill 9 937 522 976 3 524 7 6621) 7892) – 21 912

Övriga immateriella anläggningstillgångar 6 173 355 255 2 394 1 8511) – – 10 418

Materiella anläggningstillgångar 1 576 122 207 823 1091) – – 2 508

Finansiella anläggningstillgångar 1 147 82 401 555 –520 3) –915 2) – 267

Uppskjutna skattefordringar 549 17 085 115 –41) 2112) – 871

Summa anläggningstillgångar 19 382 1 099 924 7 411 9 098 85 – 35 976

Varulager 2 789 33 883 228 531)  – – 3 070
    

Kundfordringar 2 706 156 557 1 055 – – – 3 761

Övriga fordringar 306 6 183 42 – – – 348

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 259 14 427 97 – – – 356

Summa kortfristiga fordringar 3 271 177 167 1 194 – – – 4 465
    

Kassa och bank 883 103 799 699 –14 6634) 14 6634) – 1 582

Summa omsättningstillgångar 6 943 314 849 2 121 –14 610 14 663 – 9 117

Summa tillgångar 26 325 1 414 773 9 532 –5 512 14 748 – 45 093

Eget kapital hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 13 002 –10 786 –73 73 – 6 4145) 19 416

Eget kapital hänförligt till  
minoriteter i dotterbolag 50 36 880 248 –2483) –  – 50

Summa eget kapital 13 052 26 094 175 –175 – 6 414 19 466

Räntebärande skulder 2 079 931 159 6 274 –5 9893), 6), 7) 22 3428) –6 4145) 18 292

Övriga långfristiga skulder 12 53 114 358 –1273), 6)  – – 243

Avsättningar för pensioner 320 – – – – – 320

Uppskjutna skatteskulder 290 138 128 931 9921)  – – 2 213

Övriga avsättningar 23 – – – – – 23

Summa långfristiga skulder 2 724 1 122 401 7 563 –5 124 22 342 –6 414 21 091

Övriga avsättningar 147 – – –  – 147

Räntebärande skulder 6 805 642 4 – –6 8058) – 4

Leverantörsskulder 885 16 963 114 –31) –  – 996

Övriga skulder 1 414 4 282 29 –11)  –7892)  – 653

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 1 298 244 391 1 647 –2091), 3) –  – 2 736

Summa kortfristiga skulder 10 549 266 278 1 794 –213 –7 594 – 4 536

Summa eget kapital och skulder 26 325 1 414 773 9 532 –5 512 14 748 – 45 093

1)  Baserat på en preliminär förvärvsanalys har det tidigare redovisade värdet korrigerats vad gäller immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar, varulager samt förutbe
talda intäkter. Uppskjutna skatter har beaktats på dessa korrigeringar. Den kvarstående skillnaden mellan köpeskillingen och marknadsvärdet på de förvärvade nettotillgångarna har redo
visats såsom goodwill. 

2)   Hexagon har säkrat delar av köpeskillingen i USD genom att ingå en valutatermin. Värdeförändringen på terminen mellan perioden från avtalsteckning till betalning kommer att utgöra en 
del av anskaffningsvärdet för Intergraph, varvid en omföring sker från finansiella tillgångar, där värdeförändringen redovisats fram tills betalning skett.

3)   Vissa verksamheter inom Intergraph har exkluderats från Hexagons förvärv. De finansiella anläggningstillgångarna, minoritetsintresset samt de finansiella skulderna avseende denna verk
samhet har korrigerats för i proformabalansräkningen, medan räntekostnader avseende dessa skulder har justerats för i proformaresultaträkningen.

4) Bedömd effekt på kassa och bank av förvärvet och den efterföljande lånefinansieringen samt nyemissionen.   
5) Effekter av nyemissionen. 
6) Avser eliminering av lånefinansiering i Intergraph som ej kvarstår efter förvärvet. 
7) Inkluderar proforma justeringar avseende låneupptagningskostnader. 
8)  Effekter av lånefinansieringen av förvärvet.   
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Proformaredovisning 2009

Den konsoliderade proformaredovisningen bygger på reviderade årsredovisningar 2009 för både Hexagon och Intergraph.

Resultaträkning 2009
Den konsoliderade proformaresultaträkningen i sammandrag för 2009 har upprättats som om såväl förvärvet av Intergraph och 
nyemissionen ägt rum den 1 januari 2009. Omräkningen av Intergraph från USD till SEK har gjorts till genomsnittskursen för 2009: 
7,6457 SEK/USD. 

Hexagon i 
MSEK

Intergraph i 
USD 000s

Intergraph i 
MSEK

Förvärvs-
relaterade 

justeringar i 
MSEK

Effekter av 
lånefinan-

sieringen för 
transak-

tionen 
i MSEK

Effekter av 
nyemis-

sionen 
i MSEK

Nya 
koncernen 

MSEK

Nettoomsättning 11 811 770 337 5 890 – – – 17 701

Kostnad för sålda varor –6 231 –345 635 –2 643 145 1) – – –8 729

Bruttoresultat 5 580 424 702 3 247 145 – – 8 972

Försäljnings, administrations 
kostnader m.m. –3 978 –324 536 –2 481 1901), 2), 3), 4) – – –6 269

Realisationsresultat via försäljning  
av andelar i koncernföretag –2 – – – – – –2

Rörelseresultat 1 600 100 166 766 335 – – 2 701

Ränteintäkter och kostnader, netto –158 –50 621 –387 3714), 5) –3356) – –509

Resultat före skatt 1 442 49 545 379 706 –335 – 2 192

Skatt –188 –18 527 –142 –2617) 1067) – –485

Periodens resultat 1 254 31 018 237 445 –229 – 1 707

Hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare 1 245 33 035 252 430 –229 – 1 698

Minoriteter i dotterbolag 9 –2 017 –15 154) – – 9

EBITDA 2 537 174 290 1 332 40 – – 3 909

Avskrivningar på materiella 
 anläggningstillgångar –287 –10 597 –81 21) – – –366

Avskrivningar på immateriella 
 anläggningstillgångar –469 –59 295 –453 2931) – – –629

Poster av engångskaraktär i  
rörelseresultatet –184 –4 232 –32 – – – –216

 varav nedskrivningar i 
anläggningstillgångar –3 – – – – – –3

Skatt relaterad till poster av  
engångskaraktär 26 1 608 12 – – – 38

1)  Historiska finansiella rapporter för Intergraph har påverkats av den förvärvsanalys som upprättades 2006, varvid värden tillmättes vissa immateriella anläggningstillgångar, vilka därefter var 
föremål för avskrivning enligt plan. Hexagon har upprättat en egen förvärvsanalys 2010, varvid Hexagons långsiktiga ägarperspektiv har inneburit att andra värden har tillmätts de immate
riella anläggningstillgångarna. Framtida avskrivningar enligt plan kommer följaktligen att skilja sig från de historiska avskrivningarna. Avskrivningar på tidigare redovisade värden, som 
huvudsakligen fastställdes vid tidigare ägares förvärv 2006, har återförts och uppskattade avskrivningar på värden som identifierades i den preliminära förvärvsanalysen 2010 har lagts till. 
Justeringar i resultaträkningen, som ett resultat av detta, uppgår till 145 MSEK avseende kostnad för sålda varor samt 151 MSEK avseende försäljnings, administrationskostnader m.m.

2)  Resultaträkningen inkluderar en period då Intergraph var ett onoterat bolag och redovisade ickeåterkommande transaktions och omstruktureringskostnader uppgående till 32 MSEK 
och kostnader för personaloptioner om 34 MSEK. Justeringar har gjorts i försäljnings, administrationskostnader m.m. 

3) Justering avseende omräkning av utländska  dotterföretag om –30 MSEK har gjorts i försäljnings, administrationskostnader m.m. 
4) Vissa verksamheter inom Intergraph har exkluderats från Hexagons förvärv. Försäljnings, administrationskostnader m.m. har justerats med 2 MSEK som en följd av detta.
5)  Eliminering av historiska räntekostnader i Intergraph avseende lånefinansiering som ej kvarstår efter förvärvet.   
6) Räntekostnader avseende den lånefinansiering som föranleds av förvärvet, netto efter nyemissionslikviden.
7) Skatteeffekt av proformajusteringarna. 
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Till styrelsen i Hexagon AB (publ)
Org. 556190-4771

Vi har granskat den proformaredovisning som framgår på sidorna 66–70 i Hexagon ABs prospekt daterat den 
26 november 2010. 

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur förvärvet av samtliga aktier i  Intergraph 
Corporation skulle ha kunnat påverka koncernresultaträkningen för Hexagon AB för perioden 1 januari 2009 – 
31 december 2009 samt 1 januari 2010 – 30 september 2010 samt koncernbalansräkningen för Hexagon AB per den 
30 september 2010.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i 
prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar

Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II punkt 7 i prospektförordningen 809/2004/EG. Vi har ingen 
skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Vi tar inte 
något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av proformaredovisningen utöver det 
ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som vi lämnat tidigare. 

Utfört arbete

Vi har utfört vårt arbete i enlighet med Fars rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt. Vårt arbete – vilket inte 
innefattade en oberoende granskning eller revision av underliggande finansiell information, gjorda justeringar i syfte 
att Intergraph Corporations redovisningsprinciper ska överensstämma med Hexagon ABs eller antaganden summera-
de på sidorna 66–70 – har huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med käll-
dokumentation  angiven på sidorna 66–70, bedöma underlag till proformajusteringarna och diskutera proformaredo-
visningen med företagsledningen.

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för att 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att proformaredovisningen har sammanställts enligt de grunder 
som anges på sidorna 66–70 och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av 
Hexagon  AB. 

Uttalande

Vi anser att proformaredovisningen har sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som anges på sidorna 66–
70 och att dessa grunder, med undantag av vad som anges på sidan 66, överensstämmer med de redovisningsprinciper 
som tillämpas av Hexagon AB.

Stockholm den 26 november 2010

Ernst & Young AB
Hamish Mabon

Auktoriserad revisor

Revisorernas rapport avseende 
proformaredovisningen 
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Styrelse

Namn Född Funktion Invald Oberoende
Revisions-
utskottet

Ersättnings
utskottet Aktieinnehav 1)

Melker Schörling 1947 Ordförande 1999 Nej2) • 11 812 500 Aaktier
66 374 551 Baktier 

3)

3)

Mario Fontana 1946 Ledamot 2006 Ja • 30 000 Baktier

Ulrika Francke 1956 Ledamot 2010 Ja 3 000 Baktier

Ulf Henriksson 1963 Ledamot 2007 Ja 56 350 Baktier

Gun Nilsson 1955 Ledamot 2008 Ja • • 5 000 Baktier

Ola Rollén 1965 Ledamot, koncernchef och VD 2000 Nej2) 2 801 152 Baktier

Ulrik Svensson 1961 Ledamot 2010 Nej2) • –

1) Per den 30 september 2010.
2)  Melker Schörling och Ulrik Svensson anses inte vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Ola Rollén anses inte vara oberoende i förhållande till Bolaget på grund av sin 

ställning som Hexagons koncernchef och VD.
3) Innehas genom Melker Schörling AB.

Styrelse, koncernledning och revisorer 

MELKER SCHÖRLING, FÖDD 1947

Styrelsens ordförande och styrelseledamot sedan 1999.
Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: VD Securitas AB, koncernchef och VD 
Skanska AB.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Melker Schörling AB, 
AarhusKarlshamn AB, Securitas AB, Hexpol AB och Edeby-
Ripsa Skogsförvaltning AB. Styrelseledamot i Hennes & 
Mauritz  AB och Mexab Holding AB. Styrelsesuppleant i Hasta 
Holding AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i 
 Niscayah Group AB. Styrelseledamot i Assa Abloy AB och 
Noxys Invest AB.

Aktieinnehav: 11 812 500 A-aktier och 66 374 551 B-aktier 
genom Melker Schörling AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

MARIO FONTANA, FÖDD 1946

Styrelseledamot sedan 2006.
Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilingenjör.

Arbetslivserfarenhet: Personalchef och informationsdirektör 
Brown Boveri Brasilien, landchef Storage Technology Schweiz, 
landchef Hewlett-Packard Schweiz, VD Computer Business 
Hewlett-Packard Europe och VD Financial Services worldwide 
Hewlett-Packard USA.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Swissquote och Regent 
Lighting. Styrelseledamot i Dufry.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Büro 
Fürrer, Inficon, SBB – Swiss Railways, Sulzer och X-Rite.

Aktieinnehav: 30 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 
re spektive Bolagets större aktieägare.

ULRIKA FRANCKE, FÖDD 1956

Styrelseledamot sedan 2010.

Utbildning: Universitetsstudier.

Arbetslivserfarenhet: Stadsbyggnadsdirektör samt Gatu- och 
fastighetsdirektör Stockholms stad och VD SBC. 

Andra uppdrag: VD för Tyréns AB. Styrelseordförande i Stock-
holms Stadsteater AB och styrelseledamot i Stockholms Stads 
Brandförsäkringskontor och Swedbank AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD för SBC Bostads-
rättsCentrum AB. Styrelseledamot i Skanska AB och Stock-
holms Business Region AB.

Aktieinnehav: 3 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 
re spektive Bolagets större aktieägare.

ULF HENRIKSSON, FÖDD 1963

Styrelseledamot sedan 2007.

Utbildning: Civilingenjör.

Arbetslivserfarenhet: Medlem i företagsledningen Eaton 
 Corporation, Honeywell International/Allied Signal Inc. och 
Volvo Aero.

Andra uppdrag: VD för Invensys plc.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Operativ vice VD för 
Eaton Hydraulics.

Aktieinnehav: 56 350 B-aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 
re spektive Bolagets större aktieägare.
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GUN NILSSON, FÖDD 1955

Styrelseledamot sedan 2008.
Medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: Finansdirektör Nobia Group, VD Gambro  
Holding AB, VD Indap Sweden AB, vice VD och finansdirektör 
Duni AB.

Andra uppdrag: Finansdirektör för Sanitec. Styrelsesuppleant i 
Vinpröjsaren AB och Art Photo Foundation Sweden AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Yra 
AB och Svenska Golftourerna AB. Styrelseledamot i Duni AB, 
Husqvarna AB, LFV, Lidingö Golfklubbs Fastighets AB, SPP 
Fonder AB och Svenska Golfförbundet Affärsutveckling AB.

Aktieinnehav: 5 000 B-aktier.  

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 
re spektive Bolagets större aktieägare.

OLA ROLLéN, FÖDD 1965

Koncernchef och VD sedan 2000.
Styrelseledamot sedan 2000.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: VD Sandvik Materials Technology, vice 
VD Avesta-Sheffield och VD Kanthal.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Vestas Wind Systems A/S.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 2 801 152 B-aktier.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

ULRIK SVENSSON, FÖDD 1961

Styrelseledamot sedan 2010.
Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: Finansdirektör Esselte och finansdirektör 
Swiss International Air Lines. 

Andra uppdrag: VD för Melker Schörling AB. Styrelseledamot i 
Assa Abloy AB, AarhusKarlshamn AB, Loomis AB, Niscayah 
Group AB, Hexpol AB och Flughafen Zürich AG. Styrelsesupp-
leant i EM Holding AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Securi-
tas Direct AB och Absolent Invest AB. Styrelsesuppleant i 
Mekius  Invest AB.

Aktieinnehav: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Koncernledning

OLA ROLLéN, FÖDD 1965

Koncernchef och VD sedan 2000.

Se ovan.

JüRGEN DOLD, FÖDD 1962

Chef Hexagon Geosystems
Anställd sedan 2005.

Utbildning: Civilingenjör.

Arbetslivserfarenhet: Akademisk rådgivare och assisterande 
professor vid Technical University of Braunschweig, Tyskland. 

Andra uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 6 929 B-aktier och 25 000 teckningsoptioner av-
seende B-aktier.

wILLIAM GRUBER, FÖDD 1953

Vice VD
Anställd sedan 2003.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: Olika positioner inom Milacron Group. 

Andra uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Medlem i Premiers råd-
givande nämnd (Premier Manufacturing Support Services, 
Inc.).

Aktieinnehav: 108 818 B-aktier och 50 000 teckningsoptioner 
avseende B-aktier.

HÅKAN HALéN, FÖDD 1954

Finans- och ekonomidirektör
Anställd sedan 2001.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: Olika positioner inom Skandia-koncernen 
och TryggHansa-koncernen. 

Andra uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Tradi-
mus AB.

Aktieinnehav: 1 054 441 B-aktier, genom kapitalförsäkring.
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NORBERT HANKE, FÖDD 1962

Chef Hexagon Metrology
Anställd sedan 2001.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: Olika positioner inom Kloeckner-koncer-
nen, finansdirektör Brown & Sharpe.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Elcome Private Limited, 
Indien.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Brown 
& Sharpe Precizika.

Aktieinnehav: 70 897 B-aktier och 50 000 teckningsoptioner 
avseende B-aktier.

LI HONGQUAN, FÖDD 1966

Chef Hexagon Asien
Anställd sedan 2001.

Utbildning: Civilingenjör.

Arbetslivserfarenhet: VD för Qingdao Brown & Sharpe Qian-
shao Technology Co. Ltd. Verksamhetschef, vice VD och VD 
för Qingdao Qianshao Indivers Technology Co. Ltd. Mekanisk 
designer och vice kvalitetsdirektör för Qingdao Qianshao 
 Precision Machinery Company. 

Andra uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 99 000 B-aktier och 50 000 teckningsoptioner 
avseende B-aktier.

FREDERICK LONDON, FÖDD 1952

Chefsjurist
Anställd sedan 2007.

Utbildning: Civilekonom, jur.dr.

Arbetslivserfarenhet: Chefsjurist Securitas AB.  

Andra uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 3 360 B-aktier och 40 000 teckningsoptioner 
 avseende B-aktier.

 

BO PETTERSSON, FÖDD 1952

Teknikdirektör
Anställd sedan 2001.

Utbildning: Civilingenjör.

Arbetslivserfarenhet: Positioner inom Forskning och Utveckling 
inom ABB Group och Erisoft Group.

Andra uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 194 750 B-aktier och 50 000 teckningsoptioner 
avseende B-aktier.

Revisorer

Ernst & Young AB (Box 7850, 103 99 Stockholm) är Bolagets 
valda revisor sedan räkenskapsåret 2004. På Bolagets årsstäm-
ma 2008 omvaldes Ernst & Young för tiden intill dess årsstäm-
man 2012 hållits. Hamish Mabon (auktoriserad revisor och 
medlem i FAR-SRS) är huvudansvarig revisor sedan 2007. 

Övriga upplysningar avseende styrelse och 

ledande befattningshavare

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan 
nås via Bolagets adress, Hexagon AB (publ), Box 3692, 103 59 
Stockholm.

Det föreligger inga familjeband mellan styrelseledamöterna 
och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen styrelseledamot 
eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägeri-
relaterat mål under de senaste fem åren. Ingen av dessa personer 
har de senaste fem åren varit inblandad i någon konkurs, kon-
kursförvaltning eller likvidation. Inte heller har någon anklagel-
se och/eller sanktion utfärdats av myndighet eller yrkessam-
manslutning mot någon av dessa personer under de senaste fem 
åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 
under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som 
medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan 
eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag. 

Det föreligger ingen potentiell intressekonflikt hos någon 
styrelseledamot eller person i ledningsgruppen, det vill säga att 
ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något 
privat intresse som kan stå i strid med Hexagons intressen. Som 
angivits ovan har ett flertal styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare ekonomiska intressen i Hexagon genom 
aktieinnehav och/eller optionsinnehav. Med undantag av 
Melker  Schörling, Ola Rollén och Håkan Halén, som har för-
bundit sig att inte avyttra sina direkta eller indirekta innehav i 
Hexagon  före nyemissionen, har ingen styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare åtagit sig begränsningar i förhållan-
de till sina möjligheter att avyttra sina innehav i Hexagon.
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Bolagsstämma

Årsstämman (eller, i förekommande fall, en extra bolagsstäm-
ma) är Hexagons högsta beslutande organ i vilken samtliga 
aktieägare har rätt att delta. Vid årsstämman lägger styrelsen 
fram årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsbe-
rättelsen. Hexagon kallar till årsstämma senast fyra veckor före 
stämman. Årsstämma hålls i Stockholm, vanligtvis i maj månad. 
Årsstämman beslutar bland annat om fastställelse av resultat-
räkningen och balansräkningen, disposition av Bolagets vinst 
och ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och 
verkställande direktören, arvode till styrelsen och revisorer, 
riktlinjer för ersättning och övriga anställningsvillkor för VD 
och andra ledande befattningshavare, val av styrelseledamöter, 
styrelsens ordförande och revisor samt om eventuella ändringar 
av bolagsordningen.

Valberedning

Hexagons årsstämma fattar beslut om rutiner för valberedning-
ens tillsättande och om dess arbetsuppgifter. Årsstämman har 
beslutat att valberedningens uppdrag ska omfatta förberedelse 
och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman 
om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och ordförande 
vid årsstämman. Dessutom ska valberedningen presentera för-
slag avseende tillsättande av revisorer samt ersättning till styrel-
sen (inklusive för utskottsarbete) och revisorer.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter valda av års-
stämman. Om en aktieägare som en ledamot i valberedningen 
representerar inte längre är en av de största aktieägarna i 

Hexagon , eller om en ledamot av valberedningen inte längre är 
anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar 
valberedningen före årsstämman, ska valberedningen ha rätt 
att utse annan representant bland de större aktieägarna för att 
ersätta sådan ledamot. Inget arvode utgår till ledamöterna i val-
beredningen. Inför årsstämman 2011 består valberedningen av 
ordförande Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Anders 
Algotsson (AFA Försäkring), Fredrik Nordström (AMF 
Pension ), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) och Henrik 
Didner (Didner & Gerge Aktiefond).

Styrelsen

Sammansättning och oberoende
Enligt bolagsordningen ska styrelsen för Hexagon bestå av 
minst tre och högst nio ledamöter som väljs årligen på årsstäm-
ma för perioden till slutet av nästa årsstämma. På årsstämman 
2010 valdes sju ledamöter, inklusive VD. Hexagons finans- och 
ekonomidirektör, vice VD och chefsjurist deltar i styrelsemöte-
na. På begäran deltar andra Hexagon-medarbetare i styrelse-
mötena för att föredra särskilda frågor. Hexagons  revisorer del-
tar i årets första styrelsemöte och rapporterar sina iakttagelser 
från granskningen av Koncernens interna kontroll och finan-
siella rapporter.

Styrelsens bedömning av medlemmarnas oberoende i för-
hållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare, som 
delas av valberedningen, presenteras i avsnittet ”Styrelse, kon-
cernledning och revisorer”. Enligt de krav som anges i Koden 
ska majoriteten av de styrelseledamöter som valts av bolags-

Bolagsstyrning 
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Hexagons bolagsstyrning är baserad på svensk lagstiftning, främst den svenska 
aktiebolagslagen, Hexagons bolagsordning, styrelsens interna regler, regler och före-
skrifter utfärdade av NASDAQ OMX Stockholm och de regler och rekommendationer 
som utfärdats av relevanta organisationer. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolags-
styrning (”Koden”). Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Detta innebär att 
ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda bestämmelser, men om detta 
sker ska bolaget kunna ge en förklaring till varje avvikelse. Den övergripande bolags-
styrningen i Hexagon kan illustreras enligt bilden nedan.
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stämman vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess led-
ning, och minst två av dessa styrelseledamöter ska också vara 
oberoende i förhållande till Bolagets större aktie ägare. Som 
framgår av tabellen på sidan 72 uppfyller Hexagon dessa krav.

Ansvar och arbete
Styrelsen ansvarar för att fastställa Koncernens övergripande 
mål och utveckling och för uppföljningen av den övergripande 
strategin, för beslut om större förvärv, avyttringar och investe-
ringar samt för löpande uppföljning av verksamheten. Styrelsen 
ansvarar också för löpande utvärdering av ledningen, liksom 
för system för övervakning och intern kontroll samt för Bola-
gets finansiella ställning. Styrelsen säkerställer också att Bola-
gets externa kommunikation präglas av öppenhet samt att den 
är korrekt, relevant och tydlig. Arbetsordning och instruktioner 
för styrelsen och VD reglerar frågor som kräver styrelsens god-
kännande samt vilken finansiell information och annan rappor-
tering som ska lämnas till styrelsen. Ordföranden leder styrel-
sens arbete för att säkerställa att det genomförs enligt 
aktiebolagslagen, gällande bestämmelser för börsnoterade 
bolag samt styrelsens interna styrinstrument. Vid samtliga ordi-
narie styrelsemöten presenteras information om Koncernens 
finansiella ställning och viktiga händelser som påverkar Bola-
gets verksamhet.

Intern kontroll
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktie-
bolagslagen och i Koden, som också innehåller krav på årlig 
extern informationsgivning avseende hur den interna kontrol-
len är organiserad i den utsträckning den påverkar den finan-
siella rapporteringen. Styrelsen bär det övergripande ansvaret 
för den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. 
Styrelsen har fastställt en skriftlig formell arbetsordning som 
klargör styrelsens ansvar och reglerar styrelsens och utskottens 
interna arbetsfördelning. 

Utskott
Styrelsen har inom sig inrättat två utskott; ersättnings- och revi-
sionsutskottet.

Hexagons ersättningsutskott utses av styrelsen varje år och 
har till uppgift att åt styrelsen bereda frågor rörande ersättning 
till VD och till de ledningspersoner som rapporterar direkt till 
VD samt andra liknande frågor som styrelsen ber utskottet att 
bereda. Utskottet har inte mandat att fatta några beslut för sty-
relsens räkning.

Revisionsutskottet utses årligen av styrelsen och har till 
uppgift att bereda frågor rörande revisionsupphandling och 
revisorernas arvode, att planera revisionsarbetet och därmed 
sammanhängande rapportering, att kvalitetssäkra Bolagets 
finansiella rapportering och att löpande träffa Bolagets reviso-
rer för att hålla sig informerat om revisionens inriktning och 
omfattning. I revisionsutskottets uppgifter ingår övervakning 
av de externa revisorernas arbete och Bolagets interna kontroll-
system, övervakning av aktuell riskbild och av Bolagets finan-
siella information till marknaden samt andra frågor som styrel-
sen uppdrar åt utskottet att bereda. Utskottet har inte mandat 
att fatta några beslut för styrelsens räkning. 

För information om utskottens sammansättning, se avsnit-
tet ”Styrelse, koncernledning och revisorer”.

Ersättning till styrelsen 2009–2010
Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman på förslag från 
valberedningen. I tabellerna nedan och på nästa sida redovisas 
ersättningen till styrelsen under 2009 och 2010, fördelat på res-
pektive styrelseledamot. Ersättningen till styrelsen är fast utan 
rörliga delar. Inget arvode utgår till styrelseledamöter som ock-
så är anställda i Koncernen.

Ersättning till styrelsen 2009 (SEK)

Namn Funktion
Årligt  

styrelsearvode
Revisions-

utskottet
Ersättnings-

utskottet Summa

Melker Schörling Ordförande 650 000 – 75 000 725 000

Mario Fontana Ledamot 350 000 100 000 – 450 000

Ulf Henriksson Ledamot 350 000 – – 350 000 

Gun Nilsson Ledamot 350 000 150 000 50 000 550 000

Ola Rollén Ledamot, koncernchef och VD – – – –

Totalt 1 700 000 250 000 125 000 2 075 000
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Revisorer

Revisorer utses av årsstämman och har till uppgift att på aktie-
ägarnas vägnar granska Bolagets årsredovisning och bokföring 
samt styrelsens och VD:s förvaltning. Utöver revisionen har 
revisorerna andra tillfälliga uppdrag, såsom arbete i samband 
med förvärv. Hexagons revisorer närvarar normalt vid årets 
första styrelsemöte vid vilket de rapporterar sina iakttagelser 
från granskningen av Koncernens interna kontroll och av de 
årliga finansiella rapporterna. Bolagets revisorer rapporterar 
även till och träffar löpande revisionsutskottet. Dessutom del-
tar revisorerna i årsstämman för att avge revisionsberättelsen, 
vilken beskriver det revisionsarbete som utförts och de iaktta-
gelser som gjorts.

Revisorerna ersätts enligt avtal. Under de senaste tre räken-
skapsåren har total ersättning utgått till Ernst & Young AB i 
storleksordningen 93 MSEK, varav 28 MSEK avseende 2009. 
Utöver revision (20 MSEK), inkluderar ersättning för 2009 
ersättning för andra tjänster (8 MSEK).

För mer information om Hexagons revisorer, se rubriken 
”Revisorer” i avsnittet ”Styrelse, koncernledning och revisorer”.

VD och koncernledning

VD ansvarar för att leda och styra Hexagons verksamhet i 
enlighet med aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, 
gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden, Bola-
gets bolagsordning och de anvisningar och strategier som fast-
ställts av styrelsen. VD ska säkerställa att styrelsen erhåller 
sådan objektiv, detaljerad och relevant information som krävs 
för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Dess-
utom ansvarar VD för att hålla styrelsen informerad om Bola-
gets utveckling mellan styrelsemötena.

VD har utsett en koncernledning som består av applikations-
områdeschefer, regionsansvarig samt vissa koncernstabsfunk-
tioner, totalt åtta personer. Koncernledningen svarar för den 
övergripande affärsutvecklingen och fördelningen av de finan-
siella resurserna mellan affärsverksamheterna samt för finan-
siering och kapitalstruktur. Vid behov anlitas specialistkompe-
tens från ledande experter.

Regelbundna ledningsmöten är Koncernens forum för att 
implementera den övergripande styrningen ner till respektive 
affärsverksamhet och i sin tur ner på bolagsnivå.

Ersättning 
Riktlinjer
Följande riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare 
i Koncernen antogs på årsstämman 2010. Riktlinjerna innebär 
huvudsakligen att ersättning till ledande befattningshavare ska 
utgöras av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och 
pension samt att ersättningen sammantaget ska vara konkur-
renskraftig och marknadsmässig. Den rörliga ersättningen ska 
vara maximerad i förhållande till grundlönen, kopplad till den 
del av Koncernens resultatutveckling som personen kan påver-
ka och baseras på individuellt uppsatta mål. Styrelsen ska årli-
gen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitaments-
program ska föreslås för årsstämman. Uppsägningstiden ska 
normalt vara sex månader vid uppsägning från den ledande 
befattningshavarens sida. Vid uppsägning från Bolagets sida 
ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag 
utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner 
ska vara antingen förmånsbaserade eller avgiftsbestämda, eller 
en kombination därav, med individuell pensionsålder om lägst 
60 år. 

Ersättning till styrelsen 2010 (SEK)

Namn Funktion
Årligt  

styrelsearvode
Revisions-

utskottet
Ersättnings-

utskottet Summa

Melker Schörling Ordförande 650 000 – 75 000 725 000

Mario Fontana Ledamot 350 000 100 000 – 450 000

Ulrika Francke Ledamot 350 000 – – 350 000

Ulf Henriksson Ledamot 350 000 – – 350 000 

Gun Nilsson Ledamot 350 000 100 000 50 000 500 000

Ola Rollén Ledamot, koncernchef och VD – – – –

Ulrik Svensson Ledamot 350 000 150 000 – 500 000

Totalt 2 400 000 350 000 125 000 2 875 000
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Avgångsvederlag

Uppsägningstiden för VD är sex månader. Enbart vid uppsäg-
ning från Bolagets sida har VD rätt till avgångsvederlag mot-
svarande arton månaders grundlön. Under uppsägningstiden 
utgår ingen lön utöver avgångsvederlaget. Uppsägningstiden 
för övriga ledande befattningshavare uppgår till mellan sex till 
arton månader, beroende på ålder. Under uppsägningstiden 
utgår endast ordinarie lön.

Incitamentsprogram
Under 2007 införde Hexagon ett teckningsoptionsprogram för 
ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Koncernen 
genom en emission av 2 500 000 teckningsoptioner. 1 391 000 
teckningsoptioner har överlåtits till cirka 80 ledande befatt-
ningshavare och nyckelpersoner som identifierats av styrelsen.
Kvarvarande optioner har reserverats för framtida rekrytering-
ar av ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Koncer-
nen. Det utestående incitamentsprogrammet beskrivs mer i 
detalj i avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden”. 

SEK 000s År Grundlön
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner 1)                    Pensioner
Övrig 

2)                       ersättning Summa

Koncernchef och VD 2008 10 135 4 000 – 2 027 – 16 162

2009 10 135 – – 2 027 – 12 162

Övriga ledande  
befattningshavare3) 2008 9 619 4 175 149 1 927 – 15 870

2009 17 666 – 1 756 2 013 – 21 435

1)  Övriga förmåner består av företagsbil och förmåner kopplade till fri hyra.
2)  Koncernchef och VD samt övriga ledande befattningshavare har inga belopp avsatta för pensionsförpliktelser eftersom de har premiebestämd pension och inte förmånsbestämd pension. 
3)   Tre personer under 2008 och fem personer under 2009 (Jürgen Dold, Norbert Hanke och Li Hongquan ingår i koncernledningen sedan 1 april 2010, medan en person lämnat ledningen 

sedan 2009).

Ersättning till koncernledningen 2009

Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare utgörs 
av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. 
För 2009 avsade sig VD och övriga ledande befattningshavare 

såväl löneökning som bonusutbetalningar med hänsyn till att 
Koncernen samtidigt genomförde ett kostnadsreduktionspro-
gram. För 2008 och 2009 utbetalades ersättning enligt tabellen 
nedan.
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Aktieinformation

Enligt Bolagets nuvarande bolagsordning ska aktiekapitalet 
vara lägst 400 000 000 SEK och högst 1 600 000 000 SEK, för-
delat på lägst 200 000 000 aktier och högst 800 000 000 aktier. 
Beslut att ersätta SEK med EUR som redovisningsvaluta  
inom Koncernen fattades av Hexagons bolagsstämma den  
24 november 2010. Ändringen beräknas träda i kraft per den  
1 januari 2011. För vidare information se rubriken ”Valutaex-
ponering” i avsnittet ”Kapitalstruktur och annan finansiell 
information avseende Hexagon”.

Bolaget kan utfärda två aktieslag: aktier av serie A och 
aktier av serie B (se ”Rösträtt” nedan). Aktier av serie A får ges 
ut till ett antal som motsvarar högst 50 procent och aktier av 
serie B till ett antal som motsvarar högst 95,6 procent av aktier-
na i Bolaget. Det registrerade aktiekapitalet i Hexagon uppgår 
före föreliggande nyemission till 531 039 540 SEK fördelat på 
265 519 770 aktier, varav 11 812 500 aktier är av serie A och 
253 707 270 aktier är av serie B (1 152 547 av dessa aktier av 
serie B innehas av Hexagon). Varje aktie har ett kvotvärde om 
2,00 SEK. Aktierna i Hexagon är utfärdade i enlighet med 
svensk rätt, är fullt betalda och är denominerade i SEK. Aktie-
ägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med de förfa-
randen som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Förestående 
nyemission kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier 
i Bolaget ökar från sammanlagt 265 519 770 aktier till totalt 
353 642 177 aktier, vilket motsvarar en ökning om 33 procent. 
För de aktieägare som avstår från att teckna aktier i den före-
stående nyemissionen uppstår en utspädningseffekt om totalt 
högst 88 122 407 nyemitterade aktier, motsvarande 25 procent 
av aktiekapitalet i Bolaget efter nyemissionen.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna

Rösträtt
Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av 
serie B berättigar till en röst. Vid bolagsstämma får varje 
 röst berättigad rösta för det fulla antalet av honom ägda och 
företrädda aktier av serie A och serie B utan begränsning i 
 röst rätten.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Om Bolaget ger ut nya aktier av både serie A och serie B i en 
kontantemission eller kvittningsemission får innehavare av 
aktier av serie A och aktier av serie B företrädesrätt att teckna 
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier 
som innehas före nyemissionen (primär företrädesrätt). Aktier 
som inte tecknas på grund av sådan primär företrädesrätt 
erbjuds samtliga aktieägare att teckna (subsidiär företrädes-
rätt). Om sådana erbjudna aktier inte är tillräckliga för att täcka 
den subsidiära företrädesrätten, ska aktierna fördelas mellan 
tecknarna i förhållande till det antal aktier de redan innehar 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Om Bolaget 
beslutar att, genom kontantemission eller kvittningsemission, 
ge ut aktier av endast en serie, ska teckning av sådana aktier 
erbjudas samtliga aktieägare, oavsett om de innehar aktier av 
serie A eller aktier av serie B, i förhållande till det antal aktier 
aktieinnehavaren redan har. Om Bolaget emitterar tecknings-
optioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission, har aktieägarna samma företrädesrätt att teckna 
teckningsoptioner eller konvertibler som om de nya aktier som 
teckningsoptionerna eller konvertiblerna avser utfärdades. Om 
Bolagets aktiekapital ökas genom fondemission ska nya aktier 
av serie A och serie B utfärdas i förhållande till det antal aktier 
av respektive serie som redan utfärdats. I sådana fall ska gamla 
aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma 
serie.

Rätt till utdelning och överskott vid likvidation
Alla aktier har lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgång-
ar och eventuellt överskott vid likvidation.

Aktiekapital och ägarförhållanden 
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Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion
Kvotvärde, 

 SEK
A-aktier,  
ändring

B-aktier,  
ändring

A-aktier, 
totalt

B-aktier, 
totalt

Aktiekapital, 
SEK

2000 10 – – 840 000 13 953 182 147 931 820

2002 Nyemission 10 210 000 3 488 295 1 050 000 17 441 477 184 914 770

2004 Nyteckning med stöd av optionsrätt 10 – 10 170 1 050 000 17 451 647 185 016 470

2005 Nyteckning med stöd av optionsrätt 10 – 722 635 1 050 000 18 174 282 192 242 820

2005 Fondemission 12 – – 1 050 000 18 174 282 230 691 384

2005 Split 3:1 4 2 100 000 36 348 564 3 150 000 54 522 846 230 691 384

2005 Nyteckning med stöd av optionsrätt 4 – 154 500 3 150 000 54 677 346 231 309 384

2005 Riktad nyemission1) 4 – 11 990 765 3 150 000 66 668 111 279 272 444

2005 Riktad nyemission1) 4 – 82 000 3 150 000 66 750 111 279 600 444

2006 Nyemission 4 787 500 16 687 527 3 937 500 83 437 638 349 500 552

2006 Nyteckning med stöd av optionsrätt 4 – 508 933 3 937 500 83 946 571 351 536 284

2006 Tvångsinlösen, Leica Geosystems 4 – 198 635 3 937 500 84 145 206 352 330 824

2006 Nyteckning med stöd av optionsrätt 4 – 309 119 3 937 500 84 454 325 353 567 300

2007 Nyteckning med stöd av optionsrätt2) 4 – 58 170 3 937 500 84 512 495 353 625 470

2007 Fondemission 6 – – 3 937 500 84 512 495 530 699 970

2007 Split 3:1 2 7 875 000 169 024 990 11 812 500 253 537 485 530 699 970

2008 Nyteckning med stöd av optionsrätt2) 2 – 169 785 11 812 500 253 707 270 531 039 540

2008 Återköp av egna aktier 2 – –1 311 442 11 812 500 252 395 828 531 039 540

2009 Utnyttjande av optioner 2 – 138 825 11 812 500 252 534 653 531 039 540

2010 Utnyttjande av optioner 2 – 20 070 11 812 500 252 554 723 531 039 540

2010 Förestående nyemission 2 3 937 500 84 184 907 15 750 000 336 739 630 707 284 354

1)  Apportemissioner i samband med förvärvet av Leica Geosystems varvid aktier i Leica Geosystems erlades som vederlag i utbyte mot Baktier i Bolaget.
2)   Apportemission i samband med årlig blockinlösen i Leica Geosystems optionsprogram varvid aktier i Leica Geosystems, vilka erhållits av deltagarna i programmet vid optionsinlösen,  

erlades som vederlag i utbyte mot Baktier i Bolaget.
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Ägarstruktur

Per den 30 september 2010 var Hexagons största aktieägare 
Melker Schörling AB med cirka 29,6 procent av aktiekapitalet 
och 49,8 procent av rösterna i Bolaget. Melker Schörling AB 
har förbundit sig att teckna aktier motsvarande bolagets pro 
rata-andel i nyemissionen, se avsnittet ”Legala frågor och kom-
pletterande information” under rubriken ”Tecknings- och 
garantiåtaganden”. Melker Schörling AB kan således, både före 

och efter nyemissionen, utföra ett betydande inflytande över 
Bolaget i frågor som är föremål för godkännande av aktie-
ägarna. Inflytandet begränsas emellertid av aktiebolagslagens 
bestämmelser. Nedan visas Bolagets största aktieägare, ägar-
struktur samt fördelningen av ägandet per land enligt uppgift 
från Euroclear Sweden per den 30 september 2010 (med av 
Bolaget kända förändringar därefter).   

Största aktieägarna, 30 september 20101)

Ägare/förvaltare/depåbank A-aktier B-aktier
Aktie- 

kapital, %
 

Röster, %

Melker Schörling AB 11 812 500 66 374 551 29,6 49,8

Swedbank Robur Fonder 0 15 123 740 5,7 4,1

Columbia Wanger Asset Management 0 11 418 570 4,3 3,1

AMF Pension Fonder 0 9 451 903 3,6 2,6

Ramsbury Invest AB 0 9 312 000 3,5 2,5

AFA Försäkring 0 7 242 247 2,7 2,0

Didner & Gerge Aktiefond 0 6 088 814 2,3 1,6

Nordea Investerings Fonder Sverige 0 5 637 343 2,1 1,5

SEB Investment Management 0 4 233 705 1,6 1,1

Första AP Fonden 0 3 608 175 1,4 1,0

Summa 10 största ägarna 11 812 500 138 491 048 56,9 69,2

Övriga 0 114 063 675 43,1 30,8

Totalt antal utestående aktier exklusive Hexagons eget innehav 11 812 500 252 554 723 100,0 100,0

Källa: Euroclear Sweden.

1) Exklusive Hexagons eget innehav om 1 152 547 aktier.

Ägarstruktur, 30 september 20101)

Antal aktier per ägare Antal aktieägare
Antal utestående 

A-aktier
Antal utestående 

B-aktier

1 – 500 11 725 0 2 007 032

501 – 1 000 2 952 0 2 482 108

1 001 – 2 000 1 846 0 2 875 516

2 001 – 5 000 1 540 0 5 061 457

5 001 – 10 000 627 0 4 628 043

10 001 – 20 000 347 0 4 879 722

20 001 – 50 000 208 0 6 325 269

50 001 – 100 000 83 0 6 061 601

100 001 – 500 000 122 0 28 752 724

500 001 – 1 000 000 34 0 25 076 651

1 000 001 – 5 000 000 36 0 67 904 947

5 000 001 – 10 000 000 4 0 30 125 102

10 000 001 – 1 11 812 500 66 374 551

Totalt 19 525 11 812 500 252 554 723

Källa: Euroclear Sweden.

1) Exklusive Hexagons eget innehav om 1 152 547 aktier.
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Ägande per land, 30 september 20101)

Land Andel av totalt antal aktier, %

Sverige 73,9

USA 10,5

Storbritannien 6,7

Luxemburg 2,6

Portugal 1,5

Schweiz 1,4

Tyskland 0,7

Övriga 2,8

Totalt 100,0

Källa: Euroclear Sweden.

1) Exklusive Hexagons eget innehav om 1 152 547 aktier.

Egna aktier

Vid Hexagons årsstämma 2010 bemyndigades styrelsen att 
besluta om förvärv och överlåtelse av aktier av serie B i Bolaget 
i syfte att ge styrelsen möjlighet att justera Bolagets kapital-
struktur och att möjliggöra finansiering av förvärv. Bemyndi-
gandet om återköp syftar även till att möjliggöra för Bolaget att 
utnyttja återköpta egna aktier för att täcka Bolagets framtida 
åtagande att leverera aktier i enlighet med optionsprogrammet 
som beslutades på den extra bolagsstämman i december 2007. 
Bemyndigandet tillåter återköp och överlåtelse av högst tio pro-
cent av utestående aktier i Bolaget. Det totala antalet egna 
aktier som innehas av Hexagon var per den 30 september 2010 
1 152 547 aktier av serie B (envar med ett kvotvärde om 2,00 
SEK), motsvarande 0,45 procent av det totala antalet aktier 
i Hexagon. Egna aktier får enligt årsredovisningslagen 

(1995:1554) inte tas upp som en tillgång i Bolagets balansräk-
ning.

Kursutveckling

Hexagons B-aktie är sedan 1988 noterad på NASDAQ OMX 
Stockholm, tidigare Stockholmsbörsen. Aktien är listad på 
NASDAQ OMX Stockholm Large Cap-lista. Hexagons B-aktie 
är även noterad på SIX Swiss Exchange. Diagrammet nedan 
visar Hexagonaktiens kursutveckling och omsättningsvolym på 
NASDAQ OMX Stockholm under perioden 1 januari 2005 till 
och med 29 oktober 2010.

 
Central värdepappersförvaring

Hexagons bolagsordning innehåller en bestämmelse för avstäm-
ningsdag och Bolagets aktier är anslutna till det elektroniska 
värdepapperssystemet med Euroclear Sweden som central vär-
depappersförvarare (Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 
Stockholm), vilket innebär att Bolagets aktiebok förs av Euro-
clear Sweden. Inga aktiebrev har utfärdats eller kommer att 
utfärdas för de nya aktierna. Aktierna av serie B har ISIN-kod 
SE0000103699.  

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen för Hexagon känner till, föreligger inte  
några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan 
Hexagons aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över 
Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några över-
enskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till 
att kontrollen över Bolaget förändras. 
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Utdelning och utdelningspolicy

Framtida utdelning kommer bland annat att anpassas efter 
Hexagons resultat och soliditet, finansiella ställning och fram-
tida utvecklingsmöjligheter. Koncernens utdelningspolicy är att 
utdelningen långsiktigt ska utgöra 25–35 procent av resultat 
efter skatt per aktie, under förutsättning att målet för Bolagets 
soliditet uppfylls.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och 
utbetalningen administreras av Euroclear Sweden. Utdelning 
får endast ske med sådant belopp att det efter utdelning, finns 
full täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast om 
utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de krav 
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storle-
ken av det egna kapitalet, och (ii) Bolagets konsolideringsbe-
hov, likviditet och finansiella ställning i övrigt (den så kallade 
försiktighetsregeln). Som huvudregel får aktieägarna inte beslu-
ta om utdelning av ett större belopp än styrelsen föreslagit eller 
godkänt.

Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman 
fastställda avstämningsdag för utdelning är registrerad som 
ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare inte 
kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens  
fordran på Hexagon avseende utdelningsbeloppet och begrän-
sas endast genom regler om tioårig preskription. Vid preskrip-
tion tillfaller utdelningsbeloppet Hexagon. Varken aktiebo-
lagslagen eller Hexagons bolagsordning innehåller några 
restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför 
Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank- 
eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker utbetalning 
till sådana aktieägare på samma sätt som till övriga aktieägare 
med hemvist i Sverige. För aktieägare som är begränsat skatte-
skyldiga i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt, se 
avsnittet ”Vissa skattefrågor i Sverige”. 

Incitamentsprogram

Vid Hexagons extra bolagsstämma i december 2007 fattades 
beslut om införande av ett incitamentsprogram genom en rik-
tad emission av 2 500 000 teckningsoptioner till det helägda 
dotterbolaget Hexagon Förvaltning AB. Emissionskursen  
var 20 SEK per option. Varje teckningsoption ger innehavaren 
rätt att teckna en aktie av serie B i Hexagon under perioden från 
och med den 2 juli 2011 till och med den 2 januari 2012. Kur-
sen vid nyteckning av aktier med utnyttjande av teckningsop-
tionerna (lösenpriset) ska enligt optionsvillkoren motsvara vad 
som följer av en marknadsmässig värdering vid tilldelningen 
med hänsyn till emissionskursen och lösenperioden i enlighet 
med Black-Scholes modell. I april 2008 överläts 1 391 000 
optioner, med ett fastställt lösenpris om 177,00 SEK per aktie, 
till 80 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i 
Koncernen. Kvarvarande teckningsoptioner har reserverats för 
framtida rekryteringar av ledande befattningshavare och nyck-
elpersoner. Efter utdelningen av aktierna i Hexpol  AB 2008 
omräknades det antal aktier av serie B som varje teckningsop-
tion ger rätt till teckning av till 1,04 och lösenpriset till 170,20 
SEK.

Vid fullt utnyttjande av Hexagons optionsprogram uppgår 
utspädningseffekten till 1,0 procent av aktiekapitalet och 0,7 
procent av antalet röster i Hexagon.
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Bolagsordning

§ 1
Bolagets firma är Hexagon Aktiebolag. Bolaget skall vara 
publikt (publ).

§ 2
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta 
aktier i industri-, handels och serviceföretag samt även äga och 
förvalta fast egendom, värdepapper, handha administrativ verk-
samhet åt dotterbolagen samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 4
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fyrahundramiljoner 
(400 000 000) kronor och högst enmiljardsexhundramiljoner 
(1 600 000 000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst tvåhund-
ramiljoner (200 000 000) och högst åttahundramiljoner 
(800 000 000). Aktierna skall kunna utges i två serier, serie A 
(A-aktie) och serie B (B-aktie). Utges aktier i två serier skall 
A-serien omfatta högst 50 procent och B-serien högst 95,6 pro-
cent av de vid varje tillfälle utestående aktierna. Beslutar bola-
get att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut 
nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A 
och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma 
aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut 
äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med pri-
mär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teck-
ning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier 
räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, 
skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det 
antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission 
eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie 
B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie 
A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhål-
lande till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att 
genom kontantemission eller kvittningsemis sion ge ut teck-
ningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt 
att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de 
aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten 
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emis-
sionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att 
bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission 
eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas före-
trädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission 
skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det 
antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid 
skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier 
av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon 

inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erfor-
derlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 
Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets till-
gångar och vinst.
 
§ 5
Vid röstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio (10) 
röster och aktie av serie B en (1) röst.

§ 6
Bolagets styrelse skall bestå av minst tre (3) och högst nio (9) 
ordinarie ledamöter. Ledamöter väljs på bolagsstämma för 
tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år 
då styrelseledamoten utsågs.

§ 7
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning och bolagets räkenskaper utses på bolagsstämma en 
eller två revisorer jämte en eller två suppleanter för dem. Till 
revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revi-
sionsbolag.

§ 8
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den sty-
relsen därtill utsett, varefter närvarande röstberättigade genom 
öppen omröstning sig emellan väljer ordförande vid stämman.

§ 9
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår

§ 10
Årsstämma skall hållas en gång årligen inom sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. På denna stämma skall följande ären-
den förekomma:
1) Val av ordförande vid stämman  
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Godkännande av dagordning
4)  Val av en eller två justeringsmän
5)  Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6)  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättel-
sen

7)  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balans-
räkningen samt koncernresultaträkningen och koncern-
balansräkningen

8)  Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen

9)   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verk-
ställande direktören

10)  Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 
samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter

Bolagsordning och övrig information  
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11)  Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisorer 
och revisorssuppleanter

12) Val av styrelseledamöter
13)  Val i förekommande fall av en eller två revisorer jämte en 

eller två revisorssuppleanter
14)  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-

lagslagen eller bolagsordningen

§ 11
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
Dagens Industri samt i Post och Inrikes Tidningar. Kallelse till 
årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om 
ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas 
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kal-
lelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex 
veckor och senast två veckor före stämman. Andra meddelan-
den till aktieägarna skall antingen kungöras på sätt som anges i 
föregående stycke eller tillställas aktieägarna genom brev under 
deras i aktieboken antecknade adress.

§ 12
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara uppta-
gen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken av-
seende förhållanden fem vardagar före stämman, dels anmäla 
sig hos bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kal-
lelsen till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 13
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru-
ment.

Byte av redovisningsvaluta och ändring  

av kallelsesätt

Bolagsstämman den 24 november 2010 beslutade att byta 
 redovisningsvaluta i Hexagon från SEK till EUR från och med 
den 1 januari 2011. Vidare har Hexagon beslutat att från och 
med 1 januari 2011 använda EUR som rapporteringsvaluta i 
Koncernen, det vill säga att de finansiella rapporterna kommer 
att presenteras i EUR. Som ett resultat av ändringen beslutades 
om följande tillägg till § 4 i bolagsordningen (att infogas som 
ny första mening): ”Bolaget skall ha euro som redovisnings-
valuta och aktiekapitalet skall vara bestämt i euro.” För mer 
information, se rubriken ”Valutaexponering” i avsnittet 
 ”Kapitalstruktur och annan finansiell information avseende 
Hexagon”.

Vid årsstämman 2009 beslutades om en ändring av bestäm-
melserna för kallelse till bolagsstämma i § 11 i bolags ordningen, 
innebärande främst att kallelse ska ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets hemsida samt att en 
annons om att kallelse har skett ska införas i Dagens Industri. 
Årsstämmans beslut villkorades av att aktiebolagslagens 
bestämmelser om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras på 
ett sätt som innebär att den nya lydelsen av § 11 är förenlig med 
aktiebolagslagen. En sådan ändring i aktiebolagslagen beräk-
nas träda i kraft den 1 januari 2011 och Hexagon avser att 
 därefter ansöka hos Bolagsverket om registrering av den nya 
lydelsen.

Övrig information

Hexagons organisationsnummer är 556190-4771 och Bolaget 
har sitt säte i Stockholm. Bolaget bildades i Sverige den 
29 augusti 1975 och registrerades vid Bolagsverket den 25 sep-
tember 1975. Bolaget har bedrivit verksamhet sedan dess. Bola-
get är ett publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551).

Den nu gällande bolagsordningen antogs vid årsstämma 
den 2 maj 2007.
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Väsentliga avtal

Kunder och leverantörer
Hexagons kund- och leverantörsavtal är hänförliga till den 
löpande verksamheten. Koncernen är inte beroende av någon 
enskild leverantör. Enskilda leverantörsstörningar kan medföra 
en tillfällig nedgång i försäljningen eller ökade kostnader för 
det berörda koncernbolaget, men bedöms inte medföra några 
väsentliga konsekvenser för Koncernen som helhet då det i prin-
cip alltid finns alternativa leverantörer. I de branscher inom vil-
ka Hexagon verkar har det historiskt sett varit ovanligt med 
kundavtal med lång avtalstid och avtalen innehåller relativt ofta 
korta uppsägningstider. Hexagons verksamhet kännetecknas 
emellertid av stabila kundrelationer, vilka i viss utsträckning ger 
Hexagon möjlighet att uppfatta och reagera på förändringar i 
kunders beteenden och preferenser. Därtill kommer att  Hexagon 
inte är beroende av något enskilt kundavtal inom något av 
 Koncernens affärsområden eftersom verksamheten är väl diver-
sifierad.

Kreditavtal
För att finansiera förvärvet av Intergraph och för att refinan-
siera Bolagets syndikerade lån om 1 000 MEUR, ingick  
Hexagon i juli 2010 avtal med ett bankkonsortium om en lång-
fristig syndikering omfattande ett ”term loan” om 900 MUSD 
och ett ”revolving loan” om upp till 1 000 MEUR, det så kalla-
de Långfristiga Låneavtalet, samt ett brygglåneavtal om 1 225 
MUSD, det så kallade Brygglåneavtalet. Det Långfristiga Låne-
avtalet utgör grunden i Koncernens finansiering och är avsett 
att täcka Koncernens löpande finansiella behov. De krediter 
som tillhandahålls under det Långsiktiga Låneavtalet förfaller i 
juli 2015.

Brygglåneavtalet består av två krediter som förfaller den  
6 juli 2011, dock har Hexagon möjlighet att förlänga en av des-
sa, motsvarande 375 MUSD, med ett år. Brygglåneavtalet är 
avsett att refinansieras med likviden från nyemissionen och en 
efterföljande obligationsemission.

I syfte att diversifiera lånestrukturen och minska refinansie-
ringsrisken emitterade Hexagon under det fjärde kvartalet 2009 
ett femårigt obligationslån på 2 000 MSEK till en svensk insti-
tutionell placerare.

Samtliga ovanstående finansieringsavtal inkluderar sedvan-
liga förpliktelser och villkor. För mer detaljerad information om 
skulderna och upplåningen i Koncernen, se avsnittet ”Kapital-
struktur och annan finansiell information avseende Hexagon”. 

Förvärv och avyttringar
Under de senaste två åren har Hexagon genomfört tre förvärv 
av väsentlig betydelse för Koncernen.

I juli 2010 ingick Hexagon ett avtal om att förvärva den 
amerikanska mjukvaruleverantören Intergraph. Förvärvet slut -
fördes den 28 oktober 2010. Förvärvet av Intergraph kommer 
delvis att finansieras av intäkterna från nyemissionen. För mer 
information, se avsnittet ”Beskrivning av Intergraph”.

I december 2009 förvärvade Hexagon de tyska optiska  
mätteknikbolagen Mahr Multisensor GmbH:s och Mycrona 
GmbH:s samtliga utestående tillgångar och immateriella  
rättigheter.

I oktober 2009 förvärvade Hexagon divisionen Spatial Sys-
tems inom det amerikanska företaget Loyola Enterprises Inc.

Licensavtal
Hexagons dotterbolag Leica Geosystems äger inte varumärket 
Leica, men har global rätt att använda det i enlighet med ett 
licensavtal med Leica Microsystems IR GmbH som är ägare av 
varumärket. För rätten att använda varumärket (samt firma-
namnet) betalar Leica Geosystems en årlig ersättning. Licensav-
talet har en giltighetstid som sträcker sig fram till 2096.

Legala frågor och kompletterande 
information
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Tecknings- och garantiåtaganden

Fyra av Hexagons större aktieägare, som tillsammans innehar 
aktier motsvarande 53,3 procent av rösterna och 34,6 procent 
av kapitalet i Hexagon, har åtagit sig att teckna, respektive 
garanterat teckning av, totalt cirka 50,2 procent av de nya 
aktierna. Melker Schörling AB, Ramsbury Invest AB, Ola  
Rollén och Håkan Halén har förbundit sig att teckna aktier 
motsvarande sina respektive pro rata-andelar av nyemissionen. 
Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Ramsbury 
Invest AB har därutöver dessutom garanterat teckning av aktier 
motsvarande ytterligare 15,6 procent av nyemissionen. Teck-
ning ska därvid ske under teckningstiden. Hexagon  ska utge 
garantiprovision om 2,5 procent av det garanterade beloppet, 
vilket motsvarar cirka 25 464 732 SEK. 

Melker Schörling AB, Ramsbury Invest AB, Ola Rollén och 
Håkan Halén har även åtagit sig att inte minska sitt innehav i 
Hexagon innan föreliggande nyemission har registrerats vid 
Bolagsverket.

Ej säkerställda åtaganden
De ovan beskrivna tecknings- och garantiåtagandena är inte 
säkerställda. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av de 
aktuella aktieägarna inte kommer att kunna uppfylla sina 
re spektive åtaganden. Se vidare under ”Risker relaterade till 
aktien och nyemissionen” i avsnittet ”Riskfaktorer”.

Totala åtaganden
Sammanfattningsvis uppgår de totala tecknings- och garanti-
åtagandena till 50,2 procent av nyemissionen, med den fördel-
ning som beskrivs närmare i tabellen ovan. Samtliga åtaganden 
ingicks den 24 juni 2010.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Koncernen bedriver verksamhet i ett flertal länder och i sam-
band med den löpande affärsverksamheten uppkommer från 
tid till annan tvister med och krav mot bolagen i Koncernen. 
Hexagon bedömer att de tvister som för närvarande pågår i allt 
väsentligt täcks av Koncernens försäkringar eller är reserverade 
till bedömd risk.

Hexagon har inte varit part i några rättsliga förfaranden 
eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden 
eller sådana som Hexagon är medvetet om kan uppkomma) 
under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller 
skulle kunna få betydande effekter på Bolagets eller Koncernens 
finansiella ställning eller lönsamhet.

Transaktioner med närstående

När Koncernbolag levererar produkter eller tillhandahåller 
tjänster till andra bolag inom Koncernen tillämpas vad  
Hexagon anser vara marknadsmässig prissättning och mark-
nadsmässiga villkor. Koncerninterna transaktioner och balans-
poster elimineras i samband med konsolideringen av Koncer-
nens räkenskaper.

Koncernens innehav av intresseföretag samt fordringar på 
och skulder till intresseföretag är – och har, under den period 
som omfattas av den historiska finansiella informationen i detta 
prospekt, varit – obetydliga. Inga väsentliga transaktioner har 
förekommit mellan Hexagon och dess intresseföretag. På 
 motsvarande sätt har inga väsentliga transaktioner förekommit 
mellan Hexagon och Melker Schörling AB (eller  de bolag vari-
genom Maths O. Sundqvist tidigare innehade aktier i 
 Hexagon).

Som angetts ovan under ”Tecknings- och garantiåtagan-
den” har vissa större aktieägare i Hexagon ingått avtal som 
innehåller åtaganden gentemot Hexagon att teckna sig för 
aktier i den nu förestående nyemissionen.

För information om ersättning till styrelseledamöter och 
koncernledningen, se avsnittet ”Styrelse, koncernledning och 
revisorer”.

Aktieägare
Befintligt 

innehav

Teckningsåtagande 
(företrädesrätt), 

andel av nyemissionen
Garanti- 

åtagande

Garantiåtagande, 
andel av 

nyemissionen

Totalt åtagande, 
andel av 

nyemissionen

Melker Schörling AB1) 11 812 500 Aaktier

66 374 551 Baktier 29,58% – – 29,58%

Ramsbury Invest AB2) 9 312 000 Baktier 3,52% 1 018 589 278 SEK 15,62% 19,14%

Ola Rollén3) 2 801 152 Baktier 1,06% – – 1,06%

Håkan Halén3) 1 054 441 Baktier 0,40% – – 0,40%

Summa 91 354 644 aktier 34,56% 1 018 589 278 SEK 15,62% 50,18%

1) Birger Jarlsgatan 13, 4tr., 114 45 Stockholm.
2) 106 38 Stockholm.
3) Nås genom Hexagon AB, Box 3692, 103 59 Stockholm.
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Väsentliga bolag m.m.

Bolaget är moderbolag i Koncernen, som består av 138 rörelse-
drivande bolag i 36 länder. Koncernens innehav av intressebo-
lag är obetydligt. Följande tabell utvisar Bolagets viktigaste dot-
terbolag. 

Dotterbolag Land

Andel av 
kapital och 

röster 

Intergraph Corporation USA 100%

Hexagon Metrology AB Sverige 100%

Leica Geosystems AG Schweiz 100%

Leica Geosystems  
Technologies Pte Ltd. Singapore 100%

ERDAS Inc. USA 100%

Leica Geosystems Ltd. Storbritannien 100%

Leica Geosystems SARL Frankrike 100%

Leica Geosystems GmbH Vertrieb Tyskland 100%

Leica Geosystems S.p.A. Italien 100%

Leica Geosystems Inc. USA 100%

Jigsaw Technologies, Inc. USA 100%

Leica Geosystems Ltd. Kina 100%

Leica Geosystems Trade 
(Beijing) Co. Ltd. Kina 100%

Hexagon Metrology, Inc. USA 100%

Hexagon Metrology 
(Qingdao) Co. Ltd. Kina 100%

Wilcox Associates, Inc. USA 100%

Hexagon Metrology GmbH Tyskland 100%

TESA SA Schweiz 100%

Hexagon Metrology S.p.A. Italien 100%

NovAtel Inc. Kanada 100%

Införlivande genom hänvisning

Bolagets finansiella rapporter för 2007, 2008 och 2009 samt 
januari – september 2010 utgör en del av detta prospekt och 
ska läsas som en del därav. Ovanstående finansiella rapporter 
är presenterade i Hexagons årsredovisning 2007 (där hänvis-
ning görs till sidorna 50–88), 2008 (där hänvisning görs till 
sidorna 48–88) och 2009 (där hänvisning görs till sidorna 
56–94) samt delårsrapport för perioden januari – september 
2010 (där hänvisning görs till samtliga sidor). De delar i respek-
tive årsredovisning vilka ej hänvisas till innehåller information 
som återfinns i andra delar av prospektet. De finansiella rap-
porterna har reviderats av Bolagets revisor och de respektive 
revisionsberättelserna utgör en del av årsredovisningarna. Del-
årsrapporten för perioden januari – september 2010 har över-
siktligt granskats av Bolagets revisor och granskningsrapporten 
utgör en del av delårsrapporten. Årsredovisningarna samt del-
årsrapporten för januari – september 2010 finns tillgängliga på 
Bolagets hemsida, www.hexagon.se, och tillhandahålls också 
kostnadsfritt från Bolaget. 

Tillgängliga handlingar

Följande information finns tillgängliga i elektronisk form på 
Bolagets hemsida www.hexagon.se. Kopior av handlingarna 
tillhandahålls även på Hexagons huvudkontor, Lilla Bantorget 
15, Stockholm, under prospektets giltighetstid (ordinarie kon-
torstid under vardagar).

Hexagons bolagsordning. ●

 Hexagons årsredovisningar för 2007, 2008 och 2009  ●

(inklusive revisionsberättelser).
 Hexagons delårsrapport för perioden januari – september  ●

2010.



89INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXAGON AB

Fysiska personer

Kapitalvinstbeskattning
När marknadsnoterade aktier eller andra delägarrätter, till 
exempel teckningsrätter, säljs eller på annat sätt avyttras kan en 
skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust upp-
stå som beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats om 
30 procent. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas nor-
malt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter 
avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (för 
särskild information om omkostnadsbeloppet för teckningsrät-
ter se ”Utnyttjande och avyttring av tecknings rätter” nedan). 
Omkostnadsbeloppet för alla delägarrätter av samma slag och 
sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsme-
toden. Det bör noteras att BTA (betalda tecknade aktier) därvid 
inte anses vara av samma slag och sort som de aktier vilka 
berättigade till företräde i företrädesemissionen förrän beslutet 
om företrädesemission registrerats vid Bolagsverket. 

Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, som till exem-
pel aktier av serie B i Hexagon, får omkostnadsbeloppet alter-
nativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av 
försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra 
marknadsnoterade delägarrätter är fullt ut avdragsgilla mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra marknads-
noterade delägarrätter, förutom andelar i investeringsfonder 
som endast innehåller svenska fordringsrätter, så kallade ränte-
fonder. Kapitalförluster på aktier eller andra delägarrätter som 
inte kan kvittas på detta sätt får dras av med upp till 70 procent 
mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer 
underskott i inkomstslaget kapital medges skatte reduktion mot 
kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och 
kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 
30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 
100 000 SEK och 21 procent av resterande del. Ett sådant 
underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Skatt på utdelning
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital 
med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är 
bosatta i Sverige innehålls normalt preliminär skatt avseende 
utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls av 
Euroclear Sweden, eller när det gäller förvaltarregistrerade 
aktier, av den svenska förvaltaren.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. För 
aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta i 
företrädesemissionen och avyttrar sina teckningsrätter uppstår 
en skattepliktig kapitalvinst. Teckningsrätter som grundas på 
innehav av befintliga aktier anses anskaffade för 0 SEK. Hela 
försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter för avyttringen 
ska således tas upp till beskattning. Schablon metoden får inte 
tillämpas i detta fall. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga 
aktierna påverkas inte.

För teckningsrätter som förvärvats genom köp eller på lik-
nande sätt (det vill säga som inte erhållits baserat på innehav av 
befintliga aktier) utgör vederlaget anskaffningsutgift. Teck-
ningsrätternas omkostnadsbelopp ska i sådant fall beaktas vid 
beräkning av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier. Scha-
blonmetoden får användas vid avyttring av marknadsnoterade 
teckningsrätter i detta fall.

En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför 
förfaller anses avyttrad för 0 SEK.

Vissa skattefrågor i Sverige

Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser av det aktuella erbju-
dandet att teckna nya aktier till innehavare av aktier av serie B i Hexagon. Samman-
fattningen gäller endast obegränsat skattskyldiga fysiska personer och aktiebolag om 
inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning och är endast 
avsedd som allmän information. Sammanfattningen omfattar inte värdepapper som 
innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet. 
Vidare omfattas inte de särskilda reglerna för skattefri kapitalvinst (inklusive avdrags-
förbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar 
aktier eller teckningsrätter som anses näringsbetingade. Särskilda skatteregler gäller 
för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investeringsfonder, investmentföretag och 
försäkringsbolag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella 
situation. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en skat-
terådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det 
enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatte-
avtal.



90

Vissa skattefrågor i Sverige

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXAGON AB

Aktiebolag

Skatt på kapitalvinster och utdelning
För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skatteplik-
tig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksam-
het med 26,3 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster 
beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska 
personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier eller andra del-
ägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster 
på sådana värdepapper. En sådan kapitalförlust kan även, om 
vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag 
inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidrags-
rätt föreligger mellan bolagen. En kapitalförlust som inte kan 
utnyttjas ett visst år får sparas och kvittas mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföl-
jande beskattningsår utan begränsning i tiden.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. För 
aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta i 
företrädesemissionen och avyttrar sina teckningsrätter uppstår 
en skattepliktig kapitalvinst. Teckningsrätter som grundas på 
innehav av befintliga aktier anses anskaffade för 0 SEK. Hela 
försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter för avyttringen 
ska således tas upp till beskattning. Schablon metoden får inte 
tillämpas i detta fall. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga 
aktierna påverkas inte.

För teckningsrätter som förvärvats genom köp eller på lik-
nande sätt (det vill säga som inte erhållits baserat på innehav av 
befintliga aktier) utgör vederlaget anskaffningsutgift. Teck-
ningsrätternas omkostnadsbelopp ska i sådant fall beaktas vid 
beräkning av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier. Scha-
blonmetoden får användas vid avyttring av marknadsnoterade 
teckningsrätter i detta fall.

En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför 
förfaller anses avyttrad för 0 SEK.

Särskilda skattefrågor för aktieägare och inne-

havare av teckningsrätter som är begränsat 

skattskyldiga i Sverige

Kupongskatt
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som 
erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas nor-
malt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent. Skattesat-
sen är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som 
Sverige  ingått med andra länder för undvikande av dubbelbe-
skattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsätt-
ning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid 
utdelningstillfället om erforderliga uppgifter om den utdel-
ningsberättigade föreligger. I Sverige verkställs avdraget för 
kupongskatt normalt av Euroclear Sweden, eller beträffande 
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 

I de fall 30 procents kupongskatt innehållits vid utbetalning 
till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats 
eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetal-
ning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalen-
deråret efter utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning
Innehavare av aktier och teckningsrätter som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från 
fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sve-
rige vid avyttring av sådana värdepapper. Innehavarna kan 
emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt 
en särskild skatteregel kan emellertid fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskatt-
ning vid försäljning av vissa värdepapper (såsom aktier, BTA 
och teckningsrätter) om de vid något tillfälle under avyttrings-
året eller något av de tio föregående kalenderåren har varit 
bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av 
denna regel kan begränsas av skatteavtal mellan Sverige och 
andra länder.
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Allmänt

Hexagon har inte vidtagit och kommer inte att vidta några 
åtgärder för att tillåta ett publikt erbjudande av de nya aktier 
som ingår i Erbjudandet (genom utnyttjande av teckningsrätter 
eller på annat sätt) i några andra jurisdiktioner än Sverige, 
Schweiz, Danmark och Storbritannien. Mottagande av detta 
prospekt innebär inget erbjudande i jurisdiktioner där det skulle 
vara olagligt att lämna ett erbjudande och om så är fallet är 
detta prospekt endast avsett som information och får inte kopie-
ras eller distribueras vidare. Inga åtgärder har eller kommer att 
vidtas av Hexagon, Joint Lead Managers och Joint Bookrun-
ners eller Co-lead Managers för att tillåta innehavet av detta 
prospekt (eller något annat erbjudandematerial, reklammaterial 
eller anmälningssedel(lar) i samband med Erbjudandet) i någon 
jurisdiktion där sådan distribution kan leda till en överträdelse 
av lag eller myndighetskrav.

Utöver vad som anges i detta prospekt får en investerare 
som mottar en kopia av prospektet i någon annan jurisdiktion 
än Sverige, Schweiz, Danmark och Storbritannien inte betrakta 
prospektet som en inbjudan eller ett erbjudande och investera-
ren får inte heller under några omständigheter handla med teck-
ningsrätter, betalada tecknade aktier eller nya aktier som till-
delats eller erbjudits i Erbjudandet (”Värdepapperna”), såvida 
inte en sådan inbjudan eller ett sådant erbjudande lagligen skul-
le kunna lämnas till den aktuella investeraren i den aktuella 
jurisdiktionen eller om Värdepapperna kan handlas lagenligt 
utan att krav på registrering eller andra legala krav har upp-
fyllts.

En investerare som mottar en kopia av detta prospekt bör 
följaktligen inte distribuera eller sända prospektet, och inte hel-
ler överföra Värdepapperna till någon person eller inom eller 
till någon jurisdiktion där det kan innebära en överträdelse av 
lokal värdepapperslagstiftning eller lokala bestämmelser. Om 
investeraren vidarebefordrar prospektet till så dana jurisdiktio-
ner (oavsett om det sker enligt avtal, lagstadgade krav eller av 
annan anledning) ska investeraren göra mottagaren uppmärk-
sam på innehållet i detta avsnitt. Med undantag för vad som i 
övrigt uttryckligen framgår av prospektet gäller följande:

(i)  Värdepapperna som tilldelas respektive erbjuds i Erbjudan-
det får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt 
eller indirekt, till eller inom USA, Kanada, Australien, Japan 
eller annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att erbjuda 
Värdepapperna eller där sådan handling skulle kräva ytter-

ligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver vad 
som följer av svensk, schweizisk, dansk eller brittisk lag 
(”Obehörig Jurisdiktion”, tillsammans de ”Obehöriga 
Jurisdiktionerna”);

(ii)  prospektet får inte sändas till någon person i någon Obehö-
rig Jurisdiktion; samt

(iii)  överföringen av teckningsrätter till ett värdepapperskonto 
som tillhör en aktieägare eller annan person i en Obehörig 
Jurisdiktion eller en medborgare i en Obehörig Jurisdiktion 
(”Obehöriga Personer”) innebär inte ett erbjudande av nya 
aktier till sådan person och Obehöriga Personer får inte 
utnyttja teckningsrätter.

Om en investerare mottar, överlåter, överför, utnyttjar, byter 
eller på annat sätt handlar med Värdepapperna, anses sådan 
investerare ha lämnat eller, i vissa fall, ombeds att lämna bland 
annat följande utfästelser och garantier till Hexagon och till 
personer som handlar på uppdrag av Hexagon, om Hexagon 
inte avstår från sådant krav:

(a)  att investeraren inte befinner sig i en Obehörig Jurisdiktion;

(b)  att investeraren inte är en Obehörig Person;

(c)  att investeraren inte agerar och inte har agerat på uppdrag 
av eller till förmån för en Obehörig Person;

(d)  att investeraren – såvida denne inte är en befintlig aktie-
ägare och en kvalificerad institutionell investerare (qualified 
institutional buyer) enligt definitionen i, och i enlighet med, 
Rule 144A under United States Securities Act från 1933 
(”Securities Act”) – befinner sig utanför USA, och att even-
tuella personer för vilkas räkning eller till förmån för vilka 
denne agerar på icke diskretionär grund befinner sig utan-
för USA, samt att investeraren och sådana andra personer 
vid förvärvet befinner sig utanför USA;

(e)  att investeraren är införstådd med att Värdepapperna inte 
har eller kommer att registreras enligt Securities Act och att 
de inte får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, 
återförsäljas, tilldelas, upptas, levereras eller på annat sätt 
överföras inom USA eller på uppdrag av eller till förmån för 
en person som befinner sig i USA utom i enlighet med något 
undantag från, eller genom en transaktion som inte kräver, 
registrering enligt Securities Act; och

Överlåtelsebegränsningar

Tilldelningen av teckningsrätter och erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget med 
stöd av teckningsrätter respektive utan stöd av teckningsrätter (”Erbjudandet”) till 
personer bosatta i eller medborgare i andra länder än Sverige, Schweiz, Danmark och 
Storbritannien kan påverkas av gällande lagstiftning i sådana jurisdiktioner. Investerare 
bör anlita professionella rådgivare för att bedöma om det erfordras myndighets eller 
andra tillstånd eller om andra formella krav behöver iakttas för att kunna utnyttja teck-
ningsrätter eller teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter. 
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(f)  att investeraren lagenligt får erbjudas, uppta, teckna och ta 
emot Värdepapper i den jurisdiktion där vederbörande är 
bosatt eller för närvarande befinner sig.

Hexagon och personer som handlar på uppdrag av Hexagon 
förlitar sig på investerarens utfästelser och garantier. Investera-
ren kan bli skadeståndsskyldig för eventuell felaktig informa-
tionsgivning eller efterföljande överträdelse av dessa utfästelser 
och garantier.

Om en person agerar på uppdrag av en innehavare av teck-
ningsrätter (till exempel som förvaltare, depositarie eller trus-
tee), ska denne person lämna Hexagon ovan nämnda utfästelser 
och garantier såvitt avser utnyttjande av teckningsrätter för 
innehavarens räkning. Om denne person inte lämnar eller inte 
kan lämna ovan nämnda utfästelser och garantier, är Hexagon  
inte skyldigt att verkställa någon tilldelning av Värdepapper till 
sådan person eller till person för vars räkning denne  agerar.

Med beaktande av de specifika restriktioner som redovisas 
nedan är en investerare (inklusive dennes förvaltare, deposita-
rier och trustees) som befinner sig utanför Sverige, Schweiz, 
Danmark och Storbritannien och vill utnyttja, handla med eller 
teckna Värdepapperna ansvarig för att kontrollera och följa til-
lämplig lagstiftning i den aktuella jurisdiktionen, inklusive att 
införskaffa eventuella erforderliga tillstånd från myndigheter 
eller andra samtycken samt följa eventuella andra nödvändiga 
formella krav och erlägga eventuella skatter med anledning av 
Erbjudandet i dessa jurisdiktioner.

Informationen i detta avsnitt är endast avsedd som en all-
män vägledning. Råder några som helst tvivel rörande huruvida 
investeraren har rätt att utnyttja teckningsrätter eller förvärva 
Värdepapper bör investeraren utan dröjsmål anlita professio-
nella rådgivare.

Såvitt avser aktieägare som på avstämningsdagen den 
29 november 2010 innehar aktier i Bolaget genom förvaltare, 
kommer teckningsrätter initialt att utbokas till respektive för-
valtare för sådana aktieägares räkning. Förvaltaren äger inte 
rätt att utnyttja några teckningsrätter på uppdrag av någon per-
son som befinner sig i en Obehörig Jurisdiktion eller på upp-
drag av någon Obehörig Person och kan avkrävas intyg om 
detta i samband med att teckningsrätter utnyttjas.

Med vissa undantag har förvaltare inte tillåtelse att skicka 
prospektet eller annan information om Erbjudandet till någon 
Obehörig Jurisdiktion eller till någon Obehörig Person. Utbok-
ning av teckningsrätter till personer i Obehöriga Jurisdiktioner 
eller till Obehöriga Personer utgör inget erbjudande till sådana 
personer om att förvärva Värdepapper. Förvaltare, till exempel 
banker och fondkommissionärer samt andra finansiella mellan-
händer, som har innehav för Obehöriga Personers räkning kan 
överväga att sälja en del eller samtliga teckningsrätter för dessa 
personers räkning i den utsträckning som detta är tillåtet enligt 
överenskommelser med dessa personer och tillämplig lag samt 
överföra nettolikviden till dessa personers konton.

Med vissa undantag kommer instruktioner eller intyg om 
teckning som sänts från eller poststämplats i en Obehörig Juris-
diktion att anses vara ogiltiga och Värdepapperna kommer inte 
att levereras till en mottagare i en Obehörig Jurisdiktion. 
Hexagon  förbehåller sig rätten att bortse från eller häva teck-
ning som sker på uppdrag av en person som uppgett en adress i 
en Obehörig Jurisdiktion för mottagande, eller leverans av 
sådana nya aktier, som inte kan utfästa eller garantera att denna 
person inte befinner sig i en Obehörig Jurisdiktion och inte är 
en Obehörig Person, som inte agerar på diskretionär grund för 
sådana personer eller, som enligt Hexagons eller dess uppdrags-
tagares bedömning, har lämnat instruktion om teckning i, eller 
sänt detta från, en Obehörig Jurisdiktion. Vidare förbehåller sig 
Hexagon rätten att helt enligt egen bedömning ogiltigförklara 
utnyttjande av teckningsrätter, som Hexagon uppfattar har 
genomförts, verkställts eller sänts på ett sätt som kan innebära 
brott mot lagar eller bestämmelser i någon jurisdiktion.

Oaktat andra bestämmelser i detta prospekt förbehåller sig 
Hexagon rätten att tillåta en innehavare att utnyttja tecknings-
rätter, om Hexagon enligt egen bedömning är övertygat om att 
transaktionen i fråga utgör ett undantag från eller inte omfattas 
av de lagar eller bestämmelser som ger upphov till de aktuella 
restriktionerna. Tillämpliga undantag i vissa jurisdiktioner 
beskrivs nedan. I dessa fall åtar sig Hexagon inget ansvar för 
eventuella åtgärder som innehavaren vidtar eller för konsekven-
ser som denne kan förorsakas genom att Hexagon tillåter inne-
havarens utnyttjande av teckningsrätter.

Varken Hexagon, Joint Lead Managers och Joint Bookrun-
ners, Co-lead Managers, eller någon av deras respektive före-
trädare, gör något påstående till någon mottagare, tecknare 
eller köpare av Värdepapperna om lagligheten av en investering 
i Värdepapperna som genomförs av sådan mottagare, tecknare 
eller köpare enligt tillämpliga lagar. Varje investerare bör anlita 
sina egna rådgivare och göra en oberoende bedömning av rätts-
liga, skattemässiga, affärsmässiga, ekonomiska och andra kon-
sekvenser av en teckning eller ett köp av Värdepapperna. 

Att investera i Värdepapperna medför risk. Se avsnittet 
”Riskfaktorer” för en redogörelse för vissa faktorer som bör 
beaktas av potentiella investerare inför en investering i Värde-
papperna.

 
USA

Värdepapperna har inte och kommer inte att registreras enligt 
Securities Act eller hos någon värdepappersmyndighet i någon 
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, 
tecknas, pantsättas, säljas, upptas, vidareförsäljas, tilldelas, 
överlåtas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller 
indirekt, inom USA förutom enligt tillämpligt undantag från 
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värde-
papperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i 
USA. Värdepapperna erbjuds och säljs utanför USA i enlighet 
med Regulation S i Securities Act. Erbjudande av Värdepappren 
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som görs i USA kommer att göras till ett begränsat antal existe-
rande aktieägare som (i) bedöms vara kvalificerade institutio-
nella investerare (qualified institutional buyers) såsom definie-
rat i Rule 144A under Securities Act (”QIB”) i enlighet med ett 
undantag från krav på registrering enligt Securities Act i en 
transaktion som inte ska ses som ett offentligt erbjudande och 
som (ii) har undertecknat och översänt ett så kallat investor let-
ter, enligt fastställt formulär, till Hexagon. 

Följaktligen kommer detta dokument, med vissa begränsa-
de undantag, inte att skickas till, och inga teckningsrätter till-
skrivas, någon aktieägare med adress i USA. Dessutom förbe-
håller sig Hexagon, Joint Lead Managers och Joint Book runners 
samt Co-lead Managers rätten att bortse från instruktioner av-
seende Värdepapper från, eller på uppdrag av, innehavare av 
VP-konton med adress i USA. 

Fram till 40 dagar efter Erbjudandets påbörjande kan ett 
erbjudande, en försäljning eller överlåtelse av Värdepapperna 
inom USA från en mäklare (oavsett om denne deltar i Erbjudan-
det) innebära ett brott mot bestämmelserna i Securities Act. 

Värdepapperna har varken godkänts eller avslagits av 
USA:s Securities and Exchange Commission, någon delstatlig 
värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Ingen av 
dessa myndigheter har bedömt eller godkänt föreliggande fakta 
av erbjudandet av Värdepapper och inte heller riktig heten eller 
lämpligheten av detta dokument. Samtliga påståenden av mot-
satsen är att betraktas som en kriminell handling i USA.

Genom mottagande av detta prospekt eller genom tecknan-
de av värdepapper anses samtliga personer i USA till vilka 
 Värdepapper distribueras, erbjuds eller försäljs, att för egen 
räkning samt för eventuella investerares räkning för vilka 
Värde papper tecknats ha godkänt bland annat att:

1) man är en existerande aktieägare och en QIB; och 

2)  Värdepapperna inte har erbjudits av Hexagon genom någon 
form av marknadsföring (general solicitation) eller annon-
sering (general advertising) (i den mening som avses i Regu-
lation D under Securties Act).

Samtliga personer utanför USA till vilka Värdepapperna distri-
bueras, erbjuds eller försäljs kommer genom teckning eller köp 
av Värdepapper att för egen räkning, samt för eventuella inves-
terares räkning för vilka Värdepapper tecknats eller köpts, ha 
godkänt att:

(i)  man köper Värdepapperna från Hexagon genom en så 
 kallad offshoretransaktion (offshore transaction) såsom 
definierat i Regulation S under Securities Act, och 

(ii)  Värdepapperna inte har erbjudits av Hexagon genom någon 
form av riktad marknadsföring (directed selling efforts) 
såsom definierat i Regulation S under Securities Act.

INFORMATION TILL PERSONER  

I NEW HAMPSHIRE

VARKEN DET FAKTUM ATT ETT REGISTRERINGSBEVIS 
(REGISTRATION STATEMENT) ELLER EN LICENSANSÖ-
KAN (APPLICATION FOR A LICENSE) HAR REGISTRE-
RATS ENLIGT KAPITEL 421-B I NEW HAMPSHIRE REVI-
SED STATUTES (”RSA 421-B”) I DELSTATEN NEW 
HAMPSHIRE ELLER DET FAKTUM ATT ETT VÄRDEPAP-
PER HAR BLIVIT REGISTRERAT ELLER EN PERSON 
LICENSIERAD I DELSTATEN NEW HAMPSHIRE UTGÖR 
ETT BESLUT AV SECRETARY OF STATE I NEW HAMPSHI-
RE ATT ETT DOKUMENT SOM REGISTRERATS ENLIGT 
RSA 421-B ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIGT OCH INTE 
VILSELEDANDE. VARKEN SÅDANA FAKTA ELLER DET 
FAKTUM ATT ETT UNDANTAG ÄR TILLÄMPLIGT FÖR 
ETT VÄRDEPAPPER ELLER EN TRANSAKTION BETYDER 
ATT SECRETARY OF STATE PÅ NÅGOT SÄTT HAR 
BEDÖMT, ELLER REKOMMENDERAT ELLER GETT TILL-
STÅND TILL, NÅGON PERSON, VÄRDEPAPPER ELLER 
TRANSAKTION. DET ÄR OLAGLIGT ATT LÄMNA ETT 
PÅSTÅENDE, ELLER FRAMKALLA ETT PÅSTÅENDE, 
TILL EN POTENTIELL KÖPARE, KUND ELLER KLIENT 
SOM STRIDER MOT INNEHÅLLET I DETTA STYCKE.

Avtal om sekretess
Mottagare av detta dokument i USA meddelas härmed att detta  
dokument har tillhandahållits under sekretess och inte får 
kopieras, sändas vidare eller på annat sätt distribueras vidare, 
helt eller delvis, under några som helst omständigheter. Vidare 
har mottagare enbart tillåtelse att använda detta dokument för 
att bedöma ett förvärv av Värdepapper och får inte avslöja 
något av innehållet i detta dokument eller använda någon infor-
mation häri för något annat syfte. Detta dokument är person-
ligt för varje mottagare och utgör inte ett erbjudande till någon 
person eller till allmänheten att teckna eller på annat sätt för-
värva Värdepapper. Mottagare av detta dokument godkänner 
ovanstående genom mottagandet av detta dokument.

Verkställighet och delgivning
Hexagon är ett svenskt aktiebolag. Det absoluta flertalet av 
Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare är 
bosatta utanför USA. En betydande del av Hexagons respektive 
nämnda personers tillgångar finns utanför USA. Det är därför 
inte säkert att en investerare kan delge Hexagon eller sådana 
personer en stämningsansökan eller genom amerikanska dom-
stolars försorg kan få till stånd verkställighet mot dem av ame-
rikanska domar. Amerikanska domar och beslut om verkstäl-
lighet avseende civilrättsligt ansvar enligt bestämmelserna i 
federala eller delstatliga värdepapperslagar i USA är inte direkt 
verkställbara i Sverige. USA och Sverige har inte träffat någon 
överenskommelse om ömsesidigt erkännande och verkställighet 
av civilrättsliga domar utöver skiljedomar. Därför kommer en 
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slutlig dom avseende betalningsskyldighet som meddelats av en 
amerikansk domstol på grundval av civilrättsligt ansvar inte 
vara direkt verkställbart i Sverige. Om den vinnande parten 
väcker ny talan i en behörig svensk domstol, kan den parten 
dock åberopa den slutliga amerikanska domen i den svenska 
domstolen. Även om en federal eller statlig amerikansk dom 
varken kommer att erkännas eller verkställas av en svensk dom-
stol, kan den tjäna som bevis i en liknande process i svensk 
domstol.

 
EES

I fråga om varje annat medlemsland i det Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, EES, som har implementerat Pro-
spektdirektivet (vardera en ”Relevant Medlemstat”) – förutom 
Sverige, Danmark och Storbritannien – har var och en av Joint 
Lead Manager och Joint Bookrunner och Co-lead Managers 
garanterat, och varje mottagare av detta dokument kommer att 
anses ha garanterat, att de varken har eller kommer att erbjuda 
Värdepapper till allmänheten i den Relevanta Medlemsstaten, 
dock med undantag för att sådana erbjudanden kan lämnas om 
det har skett enligt följande undantag i Prospektdirektivet, som 
också implementerats i aktuell Relevant Medlemsstat:

(a)  till juridiska personer med auktorisation eller lagstadgad 
behörighet att verka på finansmarknaderna alternativt, om 
inte auktoriserade eller med lagstadgad behörighet, vilkas 
verksamhetsföremål uteslutande gäller investeringar i 
värde papper; 

(b)  till varje juridisk person som enligt dess senaste årsredovis-
ning eller koncernredovisning uppfyller minst två av följan-
de tre kriterier: (1) ett genomsnittligt antal anställda under 
det senaste räkenskapsåret på minst 250, (2) en total balans-
omslutning som överstiger 43 MEUR samt (3) en årlig 
nettoomsättning som överstiger 50 MEUR; eller

(c)  som i övrigt inte kräver att Hexagon offentliggör ett pro-
spekt enligt artikel 3 i Prospektdirektivet.

Såvitt avser bestämmelserna ovan, avses med uttrycket ”erbju-
dande till allmänheten” i förhållande till varje Värdepapper i 
någon Relevant Medlemsstat, varje form och alla sätt av kom-
munikation av tillräcklig information om villkoren för Erbju-
dandet och Värdepapperna som ska erbjudas för att möjliggöra 
för en investerare att fatta beslut om att förvärva eller teckna 
Värdepapper, eftersom detsamma kan variera mellan olika 
Relevanta Medlemsstater beroende av åtgärder för implemen-
tering av Prospektdirektivet i den Relevanta Medlemsstaten. 
Med uttrycket ”Prospektdirektivet” avses Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/71/EG och varje relevant implemente-
ringsåtgärd i varje Relevant Medlemsstat.

Kanada, Australien och Japan

Värdepapperna har inte registrerats, och kommer inte att regist-
reras, i Kanada, Australien eller Japan eller någon annan juris-
diktion inom dessa länder och får därför inte erbjudas, tecknas, 
utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överfö-
ras, direkt eller indirekt, inom Kanada, Australien eller Japan 
annat än i sådana undantagsfall som inte skulle kräva prospekt, 
registrering eller andra åtgärder enligt tillämplig kanadensisk, 
australiensisk eller japansk rätt.
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Americas Nord, Syd och Mellanamerika

Asien och  
Stillahavsområdet Asien, Australien och Nya Zeeland

BTA Betalda tecknade aktier

Brygglån Ett lån som upptas för att säkra kapital fram till dess att mer permanent finansiering erhålls genom till exempel en 
 nyemission eller obligationsemission 

CAD ComputerAided Dispatch

CMM Koordinatmätmaskin

Computer Aided Design Digitalt baserad design vid skapande av tekniska ritningar

DTM Digitala terrängmodeller – detaljerade modeller av markytan

EBIT1 Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär

EBITDA Rörelseresultatet före avskrivningar

EBP European Body Panels

EMEA Europa, Mellanöstern och Afrika

EPC Teknik, upphandlings och byggföretag (Engineering, procurement and construction)

Enterprise  
Engineering-mjukvara Helhetslösningar för projektering, design, konstruktion och drift av anläggningar

FOCI De amerikanska bestämmelserna avseende utländskt ägande, kontroll eller inflytande

FoU Forskning och utveckling

Geomatics Läran om att avbilda jordytan

GIS Geografiska informationssystem

GNSS Global Navigation Satellite System

GPS Global Positioning System

IGS Intergraph Government Solutions Corp

Lasertracker Ett portabelt mätsystem som använder sig att en laserstråle vid mätning

LIDAR Light Detection and Ranging – teknik för att samla topografiska data med lasrar

Mikrometer En miljondels meter, en tusendels millimeter

O/Os Ägare och operatörer av anläggningar (Facility Owners/Operators) 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

OEM Original Equipment Manufacturers

PET Marknaden för mjukvaruverktyg för processindustrin (Process engineering tools)

PP&M Process, Power & Marine

Revolving loan Ett lån där låntagaren har möjlighet att öka och minska storleken på utestående lån inom låneramen under lånets 
löptid

SG&I Security, Government & Infrastructure

Syndikerat lån Ett lån lämnat av två eller flera långivare (kallat ett syndikat)  

Teodolit Ett vinkelmätningsinstrument som används inom geodetisk mätning

Term loan Ett lån för ett specifikt belopp där låntagaren inte har möjlighet att återlåna de delar av lånet som den återbetalat

Totalstation En elektronisk teodolit med inbyggd längdmätare

US GAAP Amerikanska redovisningsprinciper

Ordlista
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Hexagon

Huvudkontor
Besöksadress:
Lilla Bantorget 15
Postadress:
Box 3692
103 59 Stockholm
Telefon: 08-601 26 20

Joint Lead Managers och  

Joint Bookrunners

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 
Besöksadress:
Regeringsgatan 38
Postadress:
Box 7734
103 95 Stockholm 
Telefon: 08-723 51 00

SEB Enskilda 
Besöksadress:
Kungsträdgårdsgatan 8
Postadress:
106 40 Stockholm 
Telefon: 08-522 295 00

Juridisk rådgivare till Hexagon

Mannheimer Swartling 
Besöksadress:
Södergatan 22
Postadress:
Box 4291
203 14 Malmö 
Telefon: 040-698 58 00

Juridisk rådgivare till Joint Lead  

Managers och Joint Bookrunners

Linklaters Advokatbyrå
Besöksadress:
Regeringsgatan 67
Postadress:
Box 7833
103 98 Stockholm 
Telefon: 08-665 66 00

Hexagons revisorer

Ernst & Young AB
Postadress:
Box 7850
103 99 Stockholm 

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB
Postadress:
Box 7822
103 97 Stockholm 

Adresser





Hexagon AB (publ)
P.O. Box 3692

Besöksadress: Lilla Bantorget 15 
103 59 Stockholm, Sverige

www.hexagon.se
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