
 

 

PRESS RELEASE 
 
Grupa IGE+XAO sprzedaje 11% udziałów w Anyware Technologies firmie 
Wavecom 
 
 
Tuluza, 5 lutego 2008 – Grupa IGE+XAO zapowiada odstąpienie 11% udziałów w firmie Anyware 
Technologies w związku z wykupieniem tej ostatniej przez firmę Wavecom. Firma ta specjalizuje 
się  w rozwiązaniach dla komunikacji bezprzewodowej. W przeprowadzeniu tej operacji IGE+XAO 
współpracuje z zespołem akcjonariuszy i zarządem firmy Anyware Technologies. 
 
Anyware to innowacyjna firma założona w Tuluzie w 2000 roku. Grupa IGE+XAO, jako akcjonariusz, 
wniosła swoje wsparcie zarówno technologiczne jak i finansowe, inwestując w nią 304 000 euro. 
Obecnie Anyware Technologies jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań programistycznych w 
dziedzinie systemów embedded, technologii Web oraz zarządzania informacją.  
 
W związku z tą operacją firma IGE+XAO otrzymała kwotę w wysokości 1 100 000 euro 
oraz 55 000 euro w depozycie tytułem gwarancji pasywów. Dodatkowo, po spełnieniu niektórych 
warunków, w ciągu roku 2009 może wpłynąć dodatkowa opłata w wysokości 220 000 euro. 
 
« Jesteśmy zadowoleni z tej akwizycji. Dla Anyware Technologies jest to realna szansa 
technologiczna oraz biznesowa. Spoglądając w kierunku rozwiązań inteligentnych, firma uzyska efekt 
synergii umiejętności oraz doświadczeń wyniesionych ze współpracy z przemysłem » wyjaśnia Alain 
Di Crescenzo, Dyrektor Generalny IGE+XAO.  
 
Cesja ta powinna umożliwić IGE+XAO przyśpieszenie programów inwestycyjnych w 2008 roku, 
nie stwarzając ryzyka utraty klientów w IGE+XAO oraz posiadanej wiedzy. 
 
O GRUPIE IGE+XAO: 
Już od 21 lat Grupa 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 sprzedało ponad 48,500 licencji programu w świecie, co stanowi o sile firmy w 
tym segmencie.  Aby uzyskać więcej informacji odwiedź 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 NYSE Euronext - 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 
 

 


