
 
  

 

 

OSTATNI NEWS 

DLA PRASY: Kolejny wzrost obrotów po drugim kwartale roku 2012/2013 
 
Skonsolidowane przychody po pierwszej połowie roku obrotowego 2012/2013 (wg norm IFRS) 
Okres od 1 sierpnia 2012 do 31 stycznia 2013.  
 
IGE+XAO z zadowoleniem informuje o wzroście przychodów w pierwszej połowie roku obrotowego 
2012/2013. Przychody w tym kwartale wyniosły 11 812 132 euro, o 4,9 % więcej w porównaniu z 
rokiem poprzednim. Dobry wynik półroczny został osiągnięty dzięki zacieśnieniu współpracy z 
kluczowymi klientami oraz silnemu wzrostowi obrotów w Europie Północnej. 
 
Zgodnie z planami rozwojowymi, IGE+XAO zwiększyło zatrudnienie w produkcji programów oraz 
marketingu. W ciągu roku, liczba zatrudnionych została zwiększona z 354 do 378 osób. Wpłynęło to 
zwiększenie kosztów operacyjnych. 
 
Z finansowego punktu widzenia, IGE+XAO szczyci się solidną strukturą, kapitałem własnym o 
wysokości 22 miliony Euro, brakiem kredytów bankowych oraz dostępną gotówką w wysokości 22 
miliony Euro. 
 
Opierając się na dobrych rezultatach i solidnych fundamentach finansowych, przy zachowaniu 
wysokiej rentowności, Grupa zamierza kontynuować ekspansję międzynarodową, poprzez otwarcie 
oddziału w Meksyku. 
 

 
 
O grupie IGE+XAO: 
Już prawie 30 lat grupa IGE+XAO tworzy, produkuje, sprzedaje jak również rozwija serwis w zakresie 
oprogramowania typu CAD, zarządzania cyklem życia produktów "Product Lifecycle Management" 
(PLM) oraz symulacji dedykowanej inżynierii elektrycznej. Oprogramowania te zostały stworzone w 
celu wspomagania projektowania oraz utrzymywania wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych. Ten 
typ oprogramowania nazywany jest „Electrical CAD/PLM/Simulation”. IGE+XAO stworzyło gamę 
programów typu CAD/PLM/Simulation dla automatyków i elektryków, przeznaczoną dla wszystkich 
sektorów przemysłu. IGE+XAO zatrudnia 388 osoby w 31 oddziałach zlokalizowanych w 20 krajach 
oraz szczyci się dostarczeniem ponad 82 000 licencji w świecie. IGE+XAO jest standardem w swojej 
dziedzinie.. 
W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę: http://www.ige-xao.com 
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Kontakty z prasą: 
Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02  
 
Kontakty z prasą w Polsce: 
Józef Koczor: 12 630 30 30 
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