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Tuluza, 14 grudnia 2007 – Grupa IGE+XAO informuje: 

 

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

 

 

Znaczący wzrost obrotów w II kwartale 
 

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 pierwszego kwartału 
(1 listopada do 31 stycznia 2008) 

 5 925 975  5 504 519  7,7% 

Przychody w ciągu półrocza  10 465 411  9 813 966 6,6% 

 

W drugim kwartale, IGE+XAO pokazuje 7.7% wzrost obrotów w porównaniu z 4.9% w roku 
finansowym 2006/2007. Ten znaczny przyrost pozwolił Grupie przekroczyć próg 10 milionów euro 
obrotów w pierwszej połowie roku 2007/2008. Osiągnięto przychody 10 465 411 euro w porównaniu 
z  sumą 9 813 966 euro w roku poprzednim. Ten pozytywny rozwój wynika z silnej technicznej, 
handlowej i finansowej aktywności. 

Okres ten charakteryzował się rozwojem rozwiązań Product Lifecycle Management (PLM) 
dla potrzeb branży elektrycznej dedykowanej aeronautyce. W ciągu ostatnich 5 lat, niemal 
50% zasobów R&D zostało skierowanych dla tej branży,  Po podpisaniu w roku 2005 pierwszego 
kontraktu komercyjnego z korporacją Eurocopter, IGE+XAO podpisało kolejny kontrakt opiewający 
na sumę około 800 000 euro z innym, głównym graczem w sektorze aeronautyki. Podejmowane 
wysiłki powinny doprowadzić do nowych kontraktów. 

Równolegle, w styczniu 2008, Grupa sprzedała 11% udziałów w firmie Anyware Technologies, 
za kwotę 1.1 miliona euro. IGE+XAO, posiadając udziały wartości 392 000 euro, współpracowała 
z właścicielami i liderami firmy Anyware Technologies w przeprowadzeniu tej operacji.  

Wysoki poziom aktywności Grupy jest zgodny z planami, które zakładają osiąganie wzrostu 
obrotów, przy zachowaniu wysokiej rentowności. 

 
 

O GRUPIE IGE+XAO: 
Już od 21 lat Grupa 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 elektrycznej części 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. IGE+XAO sprzedało ponad 48,500 licencji programu w świecie, 
co stanowi o sile firmy w tym segmencie rynku. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź 
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 

 


