
PRESS RELEASE 

 

Tuluza, 15 grudnia 2009, Grupa IGE+XAO informuje: 
 

Przychody I kwartału roku 2009/2010 (wg norm IFRS) 
 

Obroty utrzymane na niemal identycznym poziomie 

 

Pomimo trwającego kryzysu ekonomicznego oraz znaczących perturbacji na rynku programów 
CAD, IGE+XAO raportuje o osiągnięciu w pierwszym kwartale roku obrotowego 2009/2010 
(sierpień, wrzesień, październik) obrotów w wysokości 4,735,624 Euro. Wartość obrotów jest 
niższa jedynie o 1,9% (2,6% przy realnym kursie wymiany) w stosunku do roku obrotowego 
2008/2009, kiedy to obroty osiągnęły największą dynamikę kwartalnego wzrostu (+7.1%). 

Silne fundamenty IGE+XAO (zdywersyfikowane portfolio klientów, silna międzynarodowa pozycja 
oraz wysoka rentowność), pozwalają na przyjęcie dynamicznego planu działania, przy jednoczesnej 
optymalizacji kosztów. Grupa wprowadza na rynek międzynarodowy dwie nowe wersje najbardziej 
popularnych programów: SEE Electrical Expert V3R7 oraz SEE Electrical V5R1. 

Równolegle, IGE+XAO kontynuuje wprowadzanie dla rynku średnich i małych przedsiębiorstw 
produktu SaaS (Software as a Service). Ten nowy tryb udostępniania programów wraz z opieką 
serwisową zapewnia grupie stałe przychody w okresach średnioterminowych. Z drugiej strony 
odpowiada na potrzeby firm w obecnej sytuacji rynkowej, umożliwiając im kontrolę inwestycji. 

W kontekście trwającego kryzysu ekonomicznego, solidna struktura finansowa Grupy daje jej 
decydującą przewagę (na dzień 31 lipca 2009: 17 mln Euro w kapitale własnym, praktycznie brak 
zadłużenia bankowego i 14,3 mln Euro środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych). 
Ten atut pozwala IGE + XAO na utrzymanie znacznego poziomu inwestycji, przy jednoczesnym 
utrzymaniu zdolności do podejmowania wszelkich akcji dla wewnętrznego 
i zewnętrznego wzrostu, w celu odgrywania wiodącej roli w okresie wykazującym pierwsze oznaki 
ożywienia. 

Ostatecznie, oraz zgodnie z polityką wdrożoną w IGE+XAO, Zgromadzenie Dyrektorów deklaruje, 
że na Rocznym Walnym Zebraniu, zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 0.46 Euro na 
akcję. 

O grupie IGE+XAO: 
 
Już od 23 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 350 w 22 oddziałach, zlokalizowanych w 16 krajach. 
IGE+XAO sprzedało ponad 59,000 licencji programu w świecie, co stanowi o sile firmy w tym 
segmencie rynku.  
Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę http://www.ige-xao.com  
 
Kontakt z IGE+XAO: 

 

IGE+XAO Group, 25 Boulevard Victor Hugo - BP 90312 - 31773 Colomiers cedex - France 
Phone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.com 
Listed on Euronext Paris - NYSE Euronext - Compartment C - ISIN FR 0000030827 
Kontakt w sprawie analiz i inwestycji: Alain Di Crescenzo (Chairman of the Group): +33 
(0)5 62 74 36 36 
Kontakty z prasą: Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02 
Kontakty z prasą w Polsce: Józef Koczor: 12 630 30 30  


