
PRESS RELEASE 

Toulouse, 13 juni 2008. De groep IGE-XAO kondigt aan: 
 
Q3 2007/2008 omzetten (IFRS standards) 
 

Vervolg dynamische groei: 
Boekjaar: 

In Euro 
2007/2008 2006/2007 

Verandering 

Q1 omzet 
(1 Augustus t.e.m 31 Oktober)  4,539,436  4,309,447 5.3% 

Q2 omzet 
(1 November t.e.m 31Januari)  5,925,975  5,504,519  7.7% 

Q3 omzet 
(1 Februari to 30 April)  5,429,638       5,171,428 5.0% 

Omzet op 30 April 2008 (9 maanden)  15,895,048     14,985,394 6.1% 

Voor de eerste negen maanden van het boekjaar 2007/2008, rapporteerde IGE+XAO een omzet 
van € 15 895 048, een stijging van 6,1% ten opzichte van 2006/2007. Tijdens het derde kwartaal 
bedroeg de omzet € 5 429 638, een stijging van 5,0% in 2006/2007. 
 
Op commercieel vlak is IGE+XAO blijven werken aan de internationale uitbreiding oa door het 
ondertekenen van een samenwerkingsverband met de Indiase onderneming Orcan. 
Dit bedrijf, gevestigd in Faridabad, heeft een uitgebreid distributienetwerk, en kan dus een breed 
aanbod van producten en diensten voor de industriële automatisering aanleveren. Tegelijkertijd 
heeft IGE+XAO zijn service aanbod, SaaS (Software as a Service), vergroot met de lancering van  
SEE Freedom, en kan de klant hiermee een all-inclusive contract aanbieden. Het nieuwe pakket 
bevat software, opleiding en onderhoud, en is gebaseerd op SEE Electrical, de applicatie binnen 
IGE+XAO bedoeld voor kleine en middelgrote technische diensten en engineeringsfirma’s. 
 
Op financieel niveau, publiceerde de IGE+XAO groep de afgelopen zes maanden tot en met 31 
januari 2008 een sterke groei met een netto winst van 1 787 068 euro, en een stijging van 68,1% 
ten opzichte van de voorgaande periode, en met een netto marge van 17%.  
Op de balansdatum, had IGE+XAO 15 miljoen euro eigen vermogen (+ 13,7%), en meer dan  12,3 
miljoen euro beschikbaar aan liquide middelen.  
 
Deze uitstekende resultaten bevestigen de IGE+XAO Group haar geplande doelstellingen, namelijk  
omzet verhogen en een hoge winstgevendheid. 
 

OVER DE IGE+XAO GROUP:
Meer dan 21 jaar ontwikkelt, produceert, verdeeld en ondersteunt IGE+XAO een reeks van 
ontwerpsystemen (CAD).  Deze CAD ontwerpsoftware is ontwikkeld voor het ontwerpen en 
wijzigen van elektrotechnische installaties. IGE+XAO ontwikkelde een hele waaier aan 
elektrotechnische CAD software. IGE+XAO producten draaien zowel stand-alone als in een 
netwerkomgeving De IGE+XAO Group heeft ongeveer 340 medewerkers verspreid over 14 
landen. Met meer dan 48 500 licenties verkocht over de hele wereld, is IGE+XAO een referentie in 
zijn domein. Voor meer informatie, bezoek http://www.ige-xao.nl of www.ige-xao.com 
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