
PRESS RELEASE 

 

Tuluza, 12 czerwca 2009, Grupa IGE+XAO informuje: 
 

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

Wyniki zgodne z planem 

 

Euro 2008/2009 2007/2008 
 

Zmiana 
 

Przychody w pierwszej połowie roku 
(1 sierpnia do 31 stycznia 2009) 

10,964,826 10,465,904 +4.8% 

Przychody trzeciego kwartału 
(1 lutego do 30 kwietnia 2009) 

 5,483,024  5,429,638
+1.0% 

 

Razem 16,447,850 15,895,542
+3.5% 

 
 

 
IGE+XAO raportuje o osiągnięciu w pierwszych 9 miesiącach roku obrotowego 2008/2009 wzrostu 
obrotów o 3,5% w stosunku do roku obrotowego 2007/2008. Obroty wyniosły 16,447,850 Euro 
w porównaniu do 15,895,542 Euro w roku poprzednim. Obroty w trzecim kwartale wyniosły   
5,483,024 Euro (wzrost o 1%). Należy podkreślić osiąganie dobrych wyników biznesowych. 
Jest to znaczące, ponieważ zostały one osiągnięte pomimo perturbacji w świecie związanych 
z niepewną sytuacją ekonomiczną, wpływającą silnie na rynek produktów informatycznych.  

Pomimo trwającego kryzysu ekonomicznego, IGE+XAO może się pochwalić szeregiem 
technicznych osiągnięć, takich jak uruchomienie nowego serwisu dla rynku Construction and 
Electric PLM (Product Life-cycle Management for Electrical Facilities). Z punktu widzenia handlu, 
osiągnięciem jest stworzenie światowej sieci, reprezentowanej przez 22 oddziały w 15 krajach. 
Grupa ma silne fundamenty finansowe oparte na znacznym kapitale w wysokości 13 milionów Euro 
oraz braku kredytów i wysokim poziomie gotówki. 

 
Dzięki solidnym fundamentom, ciągle kontrolując sytuację, Grupa zamierza kontynuować swoją 
strategię na rynku przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu rentowności. 
 

O grupie IGE+XAO: 
 
Już od 23 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 około 355 w 22 oddziałach, zlokalizowanych w 15 krajach. 
IGE+XAO sprzedało ponad 56,600 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 analiz i 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 


