
PRESS RELEASE 

 

Tuluza, 12 września 2008. Grupa IGE+XAO informuje: 
 

Obroty w roku podatkowym 2007/2008 (Wg norm IFRS) 
 

Udany rok i obiecujący kontrakt 
 
W roku fiskalnym 2007/2008, IGE+XAO osiągnęło obrót w wysokości 21,590,927 Euro, co oznacza 
wzrost o 5.2% w porównaniu z obrotami osiągniętymi w roku 2006/2007. Przychody w czwartym 
kwartale wyniosły 5,695,878 Euro (+ 3.0%). 
 
Rok 2007/2008 obfitował wieloma wydarzeniami we wszystkich dziedzinach biznesu. 
IGE+XAO, rozwijając międzynarodową ekspansję, utworzyło oddział handlowy w Chinach 
oraz zbudowało sieć dystrybucji w Indiach, Wietnamie i Australii. Dodatkowo utworzyło nowy 
oddział w Tunezji. 

Z punktu widzenia technologii oraz sprzedaży, firma działała efektywnie w ciągu roku, 
doprowadzając do podpisania w czwartym kwartale roku obrachunkowego głównego kontraktu. 
Kontrakt ten, przynosząc już 1,3 miliona Euro zamówień, nie wpłynął na wysokość obrotów w roku 
2007/2008. Jego efekty będą widoczne w roku obrachunkowym 2008/2009, wpływając na obroty 
poprzez ponad 2 lata. 

Z punktu widzenia finansowego, grupa sprzedała 11% udziałów w spółce Anyware Technologies, 
za kwotę 1,1 miliona Euro, przy pierwotnej cenie zakupu wynoszącej 392,800 Euro. 

Te znakomite wyniki, tak pod względem sprzedażowym jak i finansowym, w połączeniu z solidnymi 
podstawami działania Grupy (zdywersyfikowana baza klientów, wysoki poziom zysków oraz zasoby 
gotówki w wysokości 12 milionów Euro), powinny umożliwić inwestycje oraz stabilny rozwój 
w nadchodzących latach.  

 

O GRUPIE IGE+XAO: 
Już od 22 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 części elektrycznej 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. Grupa IGE+XAO zatrudnia około 355 w 22 oddziałach, zlokalizowanych w 15 krajach. 
IGE+XAO sprzedało ponad 56,600 licencji programu w świecie, co stanowi o sile firmy w tym 
segmencie rynku. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę www.ige-xao.com. 
 
Kontakt z IGE+XAO: 
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