
PRESS RELEASE 

 

Tuluza, 15 września 2010, Grupa IGE+XAO informuje: 
 
Skonsolidowane przychody w roku 2009/2010 (wg norm IFRS) 

 

Wzrost obrotów w 4 kwartale 

 

W Euro 2009/2010 2008/2009 Zmiana 

Obroty w pierwszej połowie roku 
(od 1 sierpnia 2009 do 31 stycznia 2010) 

10,369,899 10,964,826 -5.4% 

Obroty w 3 kwartale 
(od 1 lutego do 30 kwietnia 2010) 

5,525,177 5,483,024 0.8% 

Obroty w 4 kwartale 
(od 1 maja do 31 lipca 2010) 

5,411,076 5,340,638 
 1.3% 

Obroty w roku handlowym 2009/2010 
(od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2010) 

21,306,152 21,788,488 -2.2% 

 

Pomimo trwającego kryzysu ekonomicznego oraz znaczących perturbacji na rynku programów 
CAD, IGE+XAO informuje o powrocie do ścieżki wzrostu obrotów w drugiej połowie roku 
2009/2010. W 3 i 4 kwartale zostały osiągnięte wzrosty odpowiednio o 0,8 i 1,3%. Skonsolidowane 
przychody osiągnęły 21,306,152 €. Dobre wyniki drugiej połowy roku zostały osiągnięte dzięki 
dywersyfikacji klientów oraz dynamicznemu rozwojowi obrotów na rynku międzynarodowym. 

 
Optymalizacja modelu ekonomicznego wraz z nastawieniem na innowacje oraz dostosowaniem 
produktów do potrzeb zmieniającego się rynku to cechy charakterystyczne strategii IGE+XAO. 
Na początku 2011 roku, IGE+XAO wprowadzi do sprzedaży nowe, główne wersje programów 
CADa elektrycznego. Oferta grupy jest uzupełniona produktem SaaS (Software as a Service), 
produktem dla branży instalacji elektrycznych w budownictwie, a także produktami dla branży 
Electrical PLM dla aeronautyki oraz przemysłu samochodowego. 
 
W tym kontekście oraz dzięki solidnym fundamentom, Grupa realizuje plan obejmujący innowacje 
oraz otwarcie na nowe rynki przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu rentowności. 
 

O grupie IGE+XAO: 
Już od 24 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+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 340 w 22 
oddziałach, zlokalizowanych w 16 krajach. IGE+XAO sprzedało ponad 61,700 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  

 


