
 
  

 

 

OSTATNI NEWS 

Wzrost przychodów o 6% w pierwszym kwartale roku obrotowego 2013/2014 
 
Tuluza, 12 grudnia 2013  
 
W pierwszym kwartale roku obrotowego 2013/2014, IGE+XAO osiągnęło obrót w wysokości 5,7 mln 
euro, co oznacza wzrost przychodów o 6.1%. Głównym czynnikiem wzrostu jest aktywność naszych 
dużych klientów, zarówno we Francji, jak i za granicą. 
  
W tym okresie nastąpiła akwizycja 51% udziałów  firmy  CADdy Danmark A/S, w której IGE+XAO 
posiadało dotychczas 49%. IGE+XAO Danmark A/S sprzedało 5000 licencji, osiągnęło roczny obrót 
1,2 miliona euro, zasoby gotówki około 14 mln euro oraz zyskowność ponad 25%. 
  
Obecnie, IGE+XAO planuje wprowadzenie nowych wersji flagowych produktów, a także kontynuację 
ekspansji w świecie. Zgodnie z podstawowymi zasadami firmy, operacje te będą prowadzone pod 
warunkiem uzyskiwania wysokiej zyskowności przedsięwzięć. 
 
 
 
O grupie IGE+XAO: 
Już prawie 30 lat grupa IGE+XAO tworzy, produkuje, sprzedaje jak również rozwija serwis w zakresie 
oprogramowania typu CAD, zarządzania cyklem życia produktów "Product Lifecycle Management" 
(PLM) oraz symulacji dedykowanej inżynierii elektrycznej. Oprogramowania te zostały stworzone w 
celu wspomagania projektowania oraz utrzymywania wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych. Ten 
typ oprogramowania nazywany jest „Electrical CAD/PLM/Simulation”. IGE+XAO stworzyło gamę 
programów typu CAD/PLM/Simulation dla automatyków i elektryków, przeznaczoną dla wszystkich 
sektorów przemysłu. IGE+XAO zatrudnia 388 osoby w 31 oddziałach zlokalizowanych w 20 krajach 
oraz szczyci się dostarczeniem ponad 82 000 licencji w świecie. IGE+XAO jest standardem w swojej 
dziedzinie.. 
W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę: http://www.ige-xao.com 
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Kontakty z prasą: 
Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02  
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