Sajtóközlemény
Stockholm, Svédország, 2017. február 2.
A Hexagon egyezségre lép az MSC Software, az egyik vezető CAE (szimulációs) szoftvercég felvásárlása
érdekében
A Hexagon AB, a térinformatikai és ipari vállalati alkalmazások számára a termelékenységet és a minőséget
javító informatikai technológiákat kínáló globális vállalat, amely a számítógéppel segített tervezési (CAE)
megoldásokat, többek között virtuális termék- és gyártási folyamat-fejlesztési szimulációs szoftvereket kínáló
vezető vállalatok között van, a mai napon bejelentette, hogy egyezségre jutott az MSC Software („MSC”)
akvizíciójával kapcsolatban.
Az MSC szimulációs elemzési képességei révén az ügyfelek a gyártáshoz optimalizálhatják az alkatrészterveket,
ami a későbbi folyamatok termelékenységét, a termékminőséget és a tartósságot is javítja. Az akvizíció révén a
Hexagon lehetőségei kibővülnek a hagyományosan elkülönült tervezési és gyártási fázis összekötésére,
amelynek során integrálja a gyártóüzemben generált tényleges adatokat a szimulációs adatokkal, ami által a
felhasználó még inkább fel tudja ismerni és képes korrigálni a tervezési korlátokat és gyártási problémákat még a
termelés megkezdése előtt.
„Az MSC gyökeresen megváltoztatja a lehetőségeinket, hogy teljesítsük a küldetésünket, amelynek célja a
működőképes gyártási intelligencia létrehozása, ami egy lépéssel közelebb visz minket ahhoz, hogy
megvalósítsuk az okos összeköttetésben álló gyárról alkotott elképzelésünket a legkülönbözőbb iparágak
számára, mint például a járműipar vagy az űrhajózási és repülőgépipar” – mondta Ola Rollén, a Hexagon elnökvezérigazgatója. „Mostantól megsokszorozhatjuk azokat az adatokat, amelyeket gyártási intelligencia üzletágunk
generál a tervezési lehetőségek és a munkafolyamatban korábban sorra kerülő fázisok fejlesztése érdekében. Az
akvizíció folyamattervezési, energetikai és hajózási üzletágunk révén új piacokat és találkozási lehetőségeket nyit
meg az MSC számára.”
Az Egyesült Államok Kalifornia államában található Newport Beach-i székhelyű MSC 20 országból 1 200 kiválóan
képzett szakembert foglalkoztat. A márkanév széles körben ismert, és több mint 50 éve megbecsülésnek örvend
a legkülönbözőbb iparágakban, mint például a járműipar, az űrhajózási és repülőgépipar ill. az elektronikai ipar.
A legfontosabb számadatok
 A vállalat vételára 834 millió USD készpénzállomány és tartozás nélkül (vállalatérték).
 Az MSC 2016-os adózás előtti értékesítési árbevétele 230 millió USD volt, amely nagyon jövedelmező,
és amelyek nagy százaléka visszatérő bevétel.
 Az akvizíció tovább erősíti a Hexagon okos összeköttetésben álló gyárról alkotott stratégiáját, amelynek
célja vállalati megoldások biztosítása a termelési vertikumon belül.
 A tranzakció teljes mértékben banki finanszírozással valósul meg, és a Hexagon EBITDA-mutató szerinti
nettó adósságcélja nem haladja meg a 2,5 értéket.
 A tranzakció teljesülése (lezárása) hatósági engedélyekhez és egyéb szokásos feltételekhez kötött, és
áprilisra várható.
 Nem készpénzes vételár-allokációk (PPA) közül körülbelül 10 millió EUR az átfedésben lévő technológiák
értékvesztéséhez, és körülbelül 20–30 millió EUR a halasztott bevételek bevételkimutatási kiigazításához
kapcsolódik (haircut), ami 2017-ben lesz hatással az eredménykimutatásra.
 A készpénzes tranzakciós költségek összege körülbelül 2 millió EUR körülire várható.
 Az MSC pozitívan hat a Hexagon év végi eredményére.
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További információkért lépjen kapcsolatba alábbi munkatársainkkal:
Maria Luthström, befektetői kapcsolatokért felelős igazgató, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, marketing vezérigazgató, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com
A fenti információk olyan információk, amelyeket a Hexagon AB az EU piaci visszaélésről szóló rendelete
értelmében köteles nyilvánosságra hozni. Ezeket az információkat 2017. február 2-án, közép-európai idő (CET)
szerint 08:00 órakor hozta nyilvánosságra a fent megadott kapcsolattartó sajtóosztálya.
A Hexagon a világ egyik vezető vállalata a térinformatikai és ipari vállalati alkalmazásokhoz kifejlesztett, a
termelékenységet és a minőséget javító informatikai megoldások terén.
A Hexagon megoldásai a szenzorokat, szoftvereket, a szakterület ismeretét és a megrendelő munkafolyamatait
egyetlen intelligens információs ökoszisztémává egyesítik, amelyek célja hasznosítható információk biztosítása.
Ezen információkat létfontosságú iparágak széles köre használja fel.
A Hexagon (a Nasdaq Stockholm tőzsdén: HEXA B) 46 országban több mint 16 000 alkalmazottat foglalkoztat, és
nettó árbevétele körülbelül 3 milliárd EUR. További információk a hexagon.com weboldalon érhetők el, és

kövesse a @HexagonAB profilunkat.

2

