
PRESS RELEASE 

 

Tuluza, 13 czerwca 2008. Grupa IGE+XAO informuje: 
 

Przychody III kwartału roku 2007/2008 (wg norm IFRS) 
 

Kontynuacja dynamicznej ekspansji 
Rok finansowy 

Euro 
2007/2008 2006/2007 

Zmiana 

Przychody pierwszego kwartału 
(1 sierpnia do 31 października 2007) 

 4,539,436  4,309,447 5.3% 

Przychody drugiego kwartału 
(1 listopada do 31 stycznia 2008) 

 5,925,975  5,504,519  7.7% 

Przychody trzeciego kwartału 
(1 lutego do 30 kwietnia 2008) 

 5,429,638 5,171,428 5.0% 

Przychody do 30 kwietnia 2008 (9 miesięcy)  15,895,048 14,985,394 6.1% 

 
W ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy roku fiskalnego 2007/2008, IGE+XAO osiągnęło obrót 
15,895,048 Euro, co oznacza wzrost o 6.1% w porównaniu z obrotami osiągniętymi w roku 
2006/2007. Przychody w trzecim kwartale wyniosły 5,429,638 Euro, o 5.0% więcej niż w roku 
2006/2007. 
 
IGE+XAO ciągle kontynuuje pracę ukierunkowaną na ekspansję na rynkach międzynarodowych. 
Podpisana została umowa partnerska z firmą Orcan w Indiach. Jest to firma zlokalizowana 
w Faridabad, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań do automatyzacji fabryk. Orcan zbudował 
szeroką sieć dystrybucji, dzięki której może oferować szeroką gamę produktów i serwisów. W tym 
samym czasie, grupa rozszerzyła zakres serwisu poprzez wprowadzenie na rynek oferty SaaS 
(Software as a Service) SEE Freedom. Nowy pakiet zawiera program, szkolenie oraz umowę 
serwisową. Bazuje na SEE Electrical, produkcie skierowanym dla rynku małych i średnich firm. 

Jeśli chodzi o finanse, grupa opublikowała wyniki po 6 miesiącach (aktualne na dzień 31 stycznia 
2008). Wykazują one silny wzrost oraz zysk 1,787,068 euro. Zysk jest o 68.1% większy w stosunku 
do poprzedniego roku oraz stanowi 17% przychodów. Rachunek zysków i strat zawiera informację 
o 15 milionach euro kapitału akcyjnego (wzrost o 13,7%) oraz ponad 12,3 miliona euro dostępnej 
gotówki. 

Znakomite wyniki są zgodne z planami, które zakładają osiąganie wzrostu obrotów, przy 
zachowaniu wysokiej rentowności. 

 

O GRUPIE IGE+XAO: 
Już od 21 lat IGE+XAO Group 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 obecnie 340 pracowników w 21 oddziałach, zlokalizowanych w 14 
krajach. IGE+XAO sprzedało ponad 48,500 licencji programu w świecie, co stanowi o sile firmy w 
tym segmencie rynku. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę www.ige-xao.com. 
 
Kontakt z IGE+XAO: 
IGE+XAO Group, 25 Boulevard Victor Hugo - BP 90 312 - 31773 Colomiers Cedex  - France 
Telefon: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 – www.ige-xao.com 
Notowany na NYSE Euronext - Euronext  - Compartment C - ISIN FR 0000030827     
Kontakt w sprawie analiz i inwestycji Alain Di Crescenzo (Prezes Grupy): +33 (0)5 62 74 36 36 
Kontakty z prasą Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02 
 


