
PRESS RELEASE 

 
 
Tuluza, 15 czerwca 2012, Grupa IGE+XAO informuje: 
 
Skonsolidowane przychody w trzecim kwartale roku 2011/2012 (wg norm IFRS) 
 

Pozytywny trend po 3 kwartałach 
 

Euro 2011/2012 2010/2011 Zmiana 
Przychody 1 półrocza 
(od 1 sierpnia do 31 stycznia) 

11,264,268 10,853,145 +3.8% 

Przychody 3 kwartału 
(od 1 lutego do 30 kwietnia) 

5,990,414 5,748,394 +4.2% 
 

Przychody po 3 kwartałach 
(od 1 sierpnia do 30 kwietnia) 

17,254,682 16,601,539 +3.9% 
 

 
 
Kontynuując trend z roku finansowego 2010/2011, IGE+XAO informuje o wzroście obrotów  
w trzecim kwartale roku 2011/2012. Skonsolidowane przychody po 9 miesiącach osiągnęły 17 254 682 euro, 
o 3,9 % więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.  
 

W szczególności, pozytywny wpływ na wyniki 3 kwartału miało wprowadzenie, w końcówce roku 2011, 
nowych wersji flagowych produktów, SEE Electrical i SEE Electrical EXPERT. Nowe wersje umożliwiają 
grupowe projektowanie elektryki oraz znacznie zwiększają ergonomię i wydajność. 

 

Z finansowego punktu widzenia, IGE+XAO szczyci się solidnymi fundamentami biznesowymi, 
a szczególnie wysoką, ponad 25% rentownością oraz wysokimi kapitałami własnymi. Pozwala to osiągać 
cele, takie jak ciągły wzrost przy zachowaniu wysokiego poziomu rentowności. 

 

W roku 2012, opierając się na wynikach i solidnych fundamentach finansowych, grupa zamierza rozwinąć 
swoją aktywność poprzez otwarcie oddziałów w nowych krajach (Turcja), jak również wzmocnić obecność 
w Ameryce i Azji. Równolegle, będzie przyspieszony rozwój oferty dla Electrical PLM (Product LifeCycle 
Management), aby pokryć zapotrzebowanie branży aeronautyki oraz transportu. Zgodnie z planem 
biznesowym grupy, działaniom tym będą towarzyszyć wysokie poziomy zyskowności. 

O grupie IGE+XAO: 
 
Już od 25 lat IGE+XAO produkuje, dostarcza, tworzy koncepcje, sprzedaje oraz rozwija serwis w zakresie 
programów do wspomagania projektowania. Rolą programów typu CAD Elektryczny jest pomoc 
w projektowaniu i obsłudze części elektrycznej dowolnej instalacji. Oferta IGE+XAO obejmuje pełny zakres 
programów typu CAD Elektryczny dostosowanych do wszystkich działów przemysłu. Produkty IGE+XAO 
mogą pracować na stanowiskach indywidualnych lub w sieci. Grupa IGE+XAO zatrudnia 356 pracowników 
w 23 oddziałach, zlokalizowanych w 16 krajach. IGE+XAO sprzedało ponad 64,600 licencji programu 
w świecie, co stanowi o sile firmy w tym segmencie rynku.  
Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę http://www.ige-xao.com  
 
Kontakt z IGE+XAO: 
 
IGE+XAO Group, 25 Boulevard Victor Hugo - BP 90312 - 31773 Colomiers cedex - France 
Phone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.com 
Listed on Euronext Paris - NYSE Euronext - Compartment C - ISIN FR 0000030827 
Kontakt w sprawie inwestycji: Alain Di Crescenzo (Chairman of the Group): +33 (0)5 62 74 36 36 
Kontakty z prasą: Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02 
Kontakty z prasą w Polsce: Józef Koczor: 12 630 30 30 
 

http://www.ige-xao.com/
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