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Przychody w roku obrachunkowym 2006/2007 (wg norm  IFRS) 
 

IGE+XAO: Przychody przekroczyły  20 Milionów €. 

 
Tuluza, 14 Wrzesień 2007 – IGE+XAO Group informuje, że: 

 

W roku obrachunkowym 2006/2007,  skonsolidowany przychód Grupy IGE+XAO przekroczył 20 

milionów Euro, osiągając 20,517,722 Euro. Oznacza to wzrost przychodów o 4.2% w porównaniu z 

rokiem 2005/2006. W IV kwartale 2006/2007 skonsolidowany przychód wzrósł o 3% (5,532,328 

Euro). Jednakże wzrost ten powinien być doceniony ze względu na wysoką „bazę” tj. bardzo mocny 

9,2% wzrost przychodów osiągnięty w roku 2005/2006 w tym okresie. 

 

Rok 2006/2007 zaowocował wieloma transakcjami. Na początku roku finansowego utworzono dwie 

spółki joint-ventures - EHMS (rozwój i marketing oprogramowania dedykowanego produkcji wiązek 

elektrycznych) oraz S2E Consulting (konsulting i serwis w projektowaniu systemów i procesów 

elektrycznych) – odpowiednio z firmą Labinal oraz Sogéclair. Z kolei, na początku roku 2007, Grupa 

zakupiła firmę Compodata (dostawca kompleksowych konfiguratorów systemów programistycznych). 

Ostatecznie, w sierpniu 2007 IGE+XAO otrzymało « business licence » na działalność w Chinach.  

 

W kontekście przychodów roku 2006/2007, wpływ tych transakcji był ograniczony. Z drugiej strony 

firmy S2E Consulting, a w szczególności Compodata (wkład w obroty 2006/2007 poniżej 280 tysięcy 

Euro) rozpoczną sprzedaż w pełni w roku 2007/2008. 

 

Zgodnie z przewidywaniami taki rozwój grupy przyniesie znaczny wzrost poziomu zysków. 
 

O GRUPIE IGE+XAO: 

 

Już od 21 lat 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 Group zatrudnia ponad 340 pracowników w 20 krajach. IGE+XAO sprzedało ponad 

48,500 licencji programu w świecie, co stanowi o sile firmy w tym segmencie. Aby uzyskać więcej 

informacji odwiedź http://www.ige-xao.com 
 

 

O IGE+XAO Polska: 

 

IGE+XAO Polska z siedzibą w Krakowie aktywnie uczestniczy w tworzeniu i sprzedaży 

oprogramowania w ramach międzynarodowej korporacji. Zespół liczący ponad 100 osób wykonuje 

prace programistyczne, testy, prowadzi prace rozwojowe w ramach R&D oraz prowadzi sprzedaż, 

szkolenia i serwis programów do wspomagania projektowania dla elektryków i automatyków. 
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