PRESS RELEASE

Kwartaalcijfers
Toulouse, 13 Juni 2009. De groep IGE+XAO kondigt aan:
Omzet 3e Kwartaal 2008/2009 (IFRS standards)

Goed resultaat
In Euro
Omzet 1e halfjaar
(1 Augustus t/m 31 Januari 2009)
Omzet 3e kwartaal
(1 Februari t/m 30 April 2009)
Totaal

2008/2009

2007/2008

Verandering

10,964,826

10,465,904

+4.8%

5,483,024

5,429,638

16,447,850

15,895,542

+1.0%
+3.5%

In de eerste negen maanden van 2008/2009, rapporteerde de groep IGE+XAO een
omzetgroei van 3.5%, met dit jaar een omzetcijfer van 16,447,850 Euro ten opzichte van
15,895,542 Euro vorig jaar. In het derde kwartaal bedroeg de omzet 5,483,024 Euro, een
stijging van 1% ten opzichte van het derde kwartaal in 2007/2008.
Deze goede bedrijfsresultaten onderscheiden zich des te meer gezien de huidige wereldwijde
economische malaise, met een merkbare impact op de software markt.
Ten tijden van deze economische crisis, heeft IGE+XAO tal van technische activa, met dank
aan de nieuwe tak van dienstverlening van onze groep - Construction en Electric PLM
(Product Life-cycle Management voor Elektrische faciliteiten), en commerciële activa in de
vorm van een wereldwijd netwerk van 22 vestigingen verdeelt over 15 landen.
Het bedrijf heeft een solide financiële structuur met meer dan 13 miljoen Euro aan liquide
middelen, geen bankschulden en een netto marge van 13,6 % op 31 januari 2009.
Dankzij deze solide onderbouwing zal de groep IGE+XAO haar marktstrategie blijven volgen
om zo haar omzet en winstgevendheid te verhogen.

OVER DE IGE+XAO GROUP:
Sinds meer dan 23 jaar ontwerpt, produceert, verkoopt en het onderhoud de IGE+XAO Group een reeks
van Computer-Aided Design (CAD)-software programma’s. Deze elektrische CAD software applicaties
zijn ontwikkeld voor het ontwerpen en het onderhouden van het elektrische gedeelte van installaties.
IGE+XAO heeft een volledig gamma van elektrische CAD software-applicaties ontworpen voor alle
niveau’s van industriële vakgebieden. De IGE+XAO Group heeft meer dan 350 medewerkers verspreid
over 22 locaties in 15 landen. Met meer dan 56.000 licenties verkocht wereldwijd, is IGE+XAO een
referentie in zijn domein. Voor meer informatie, bezoek http://www.ige-xao.com
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