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O Grupo IGE+XAO cria uma subsidiária na Índia. 

 

 
 

A IGE+XAO anuncia a criação da IGE+XAO INDIA Private Limited em Bangalore, no coração da  
“Silicon Valley” da Índia. 
 
A IGE+XAO INDIA distribuirá os softwares de CAD Elétrico IGE+XAO Electrical CAD, PLM e 
Simulação no crescente mercado Indiano. O foco serão os clientes chave bem como os pequenos 
e médios negócios (Small and Medium businesses (SMB)). 
 
“Este novo local é parte da nossa estratégia que consiste no aumento da nossa visibilidade na 
Ásia. A Índia, com seu potencial de crescimento, é um mercado essencial para a IGE+XAO. Esta 
nova subsidiária nos permitirá aumentar nossa base de clientes e suportar nossas contas 
internacionais com operação na Índia, em particular nas indústrias automotiva, aeroespacial e 
ferroviária” declarou Alain Di Crescenzo, Chairman e CEO do Grupo IGE+XAO. 
 
 
 
ABOUT THE IGE+XAO GROUP  
Por mais de 30 anos, o grupo IGE+XAO tem editado, projetado, produzido, vendido e garantido a 
manutenção de uma gama de softwares dedicados para a Engenharia Elétrica: Desenhos Auxiliados por 
Computador (CAD), Gerenciamento de Ciclo de Vida de Produto (PLM) e Simulaçao. Estes pacotes de 
software tem sido projetados para ajudar os fabricantes a projetar e manter os setores elétricos de qualquer 
instalação. Este tipo de CAD/PLM é chamado de "CAD/PLM/Simulação Elétricos". A IGE+XAO tem 
construído uma gama completa de softwares e aplicações de "CAD/PLM/Simulação Elétricos” projetados 
para todos os tipos de indústria. O grupo emprega 390 pessoas em todo o mundo em 33 locais e 22 países, 
e tem 86.400 licenças distribuídas pelo mundo. IGE+XAO é a referência neste segmento. Para mais 
informações visite: http://www.ige-xao.com 

 
IGE+XAO GROUP CONTACTS 
IGE+XAO Group, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 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 NYSE Euronext Paris – Compartment C - ISIN FR 0000030827 
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