OSTATNI NEWS
Z zadowoleniem informujemy o kontynuacji wzrostu przychodów w roku
obrotowym 2012/2013
Udany rok 2012/2013
Tuluza, 12 września 2013, Grupa IGE+XAO informuje:
Skonsolidowane przychody w roku obrotowym 2012/2013 (wg norm IFRS).Okres od 1 sierpnia 2012
do 31 lipca 2013.
IGE+XAO z zadowoleniem informuje o kontynuacji wzrostu przychodów w roku obrotowym
2012/2013. Przychody w IV kwartale wyniosły 6 450 901 euro, o 5 % więcej w porównaniu z rokiem
poprzednim. W całym roku obrotowym, od 1 sierpnia 2012 do 31 lipca 2013, przychody wzrosły o
5.1%, osiągając 24 568 160 euro. Mimo trudnego ekonomicznego klimatu, osiągnięto dobre wyniki,
dzięki udanemu wprowadzeniu nowych wersji najbardziej rozpowszechnionych produktów - SEE
Electrical oraz SEE Electrical Expert – w powiązaniu z dobrym okresem sprzedaży w krajach Europy
północnej i Azji.
W ciągu ubiegłego roku, aktywność IGE+XAO była szczególnie intensywna. Utworzono oddział
handlowy w Turcji, wprowadzono nową metodę sprzedaży SaaS (oprogramowanie jako usługa FreedomNext). Trwały także intensywne prace nad nowymi wersjami programów, których sprzedaż
rozpocznie się na początku 2014 roku.

O grupie IGE+XAO:
Już od 28 lat IGE+XAO 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+XAOobejmuje
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 370 w 30 oddziałach, zlokalizowanych w 19 krajach. IGE+XAOsprzedało ponad
82,000 licencji programu w świecie, co stanowi o sile firmy w tym segmencie rynku.
Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę : http://www.ige-xao.com
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