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Tuluza, 12 grudnia 2008 – Grupa IGE+XAO informuje: 

 
Przychody I kwartału roku 2007/2008 (wg norm IFRS) 

 

Dobry pierwszy kwartał  
Rok Zmiana 

Euro 
2008/2009 2007/2008  

Przychody pierwszego kwartału 
(1 sierpnia do 31 października 2008) 

4,865,322 4,539,436 7.1% 

 
IGE+XAO zakończyło pierwszy kwartał roku 2008-2009 wzrostem 7,1% w porównaniu ze wzrostem 
5,3% w roku 2007-2008 oraz 2.6% w roku 2006-2007. W kontekście panującej sytuacji ekonomicznej 
wzrost ten jest znaczący.  
 
Kwartał zaowocował zapowiedzią podpisania poważnego kontraktu na dostawę i wdrożenie 
oprogramowania PLM (Product Lifecycle Management), co będzie miało zasadnicze znaczenie 
dla obecnego i kolejnego roku obrotowego. 
 
IGE+XAO zwiększyło swoje możliwości rozwoju programów w R&D, między innymi poprzez 
uruchomienie dwóch oddziałów w Maroku i Tunezji. 
 
Dodatkowo, grupa ma silne fundamenty finansowe oparte na znacznym kapitale w wysokościi 
16,6 miliona Euro oraz braku kredytów i wysokim poziomie gotówki: około 13 milionów Euro 
(stan na 31 czerwca 2008). 
 
Ostatecznie, oraz zgodnie z polityką wdrożoną w IGE+XAO, zgromadzenie dyrektorów deklaruje,  
że na Rocznym Walnym Zebraniu 30 stycznia 2009, będzie proponowało wypłatę dywidendy 
0.26 € na akcję, w stosunku do 0,22 € w roku poprzednim. 

 

 
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: 
IGE+XAO Group, 25 Boulevard Victor Hugo - BP 90 312 - 31773 Colomiers Cedex  - France 
Telefon: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 – www.ige-xao.com 
Notowany na Euronext Paris – NYSE Euronext  - Compartment C - ISIN FR 0000030827     
Kontakt w sprawie analiz i inwestycji Alain Di Crescenzo (Prezes Grupy): +33 (0)5 62 74 36 36 
Kontakty z prasą Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02 
 

 


