
 PRESSEMEDDELELSE 

 
 

 

Toulouse, IGE+XAO-gruppen meddeler: 

Konsolideret omsætning for 3. kvartal 2021 (efter IFRS-standard) 

(Periode fra 1. januar 2021 til 30. september 2021). 

  

Aktivitetsstigning på 8,4 % over 9 måneder 
 

Euro 2021 2020 Udvikling 

Omsætning for 1. halvår   
(fra 1. januar til 30. juni) 

17.766.771 15.845.462 +12,1 % 

Omsætning for 3. kvartal  
 (fra 1.  juli til 30. september) 

8.180.491 8.091.147 +1,1 % 

Omsætning over 9 måneder 
(from 1. januar til 30. september) 

25.947.262 23.936.609 +8,4 % 

 

I 3. kvartal er den konsoliderede omsætning for IGE+XAO på € 8.180.491, en stigning på 1,1 % i 
sammenligning med det foregående år. Væksten i perioden har været præget af den accelerede 
transformation af Gruppens markedsføringsmodel med en omsætningsfremgang på 28 % inden for 
abonnementer, der nu udgør 15 % af den totale omsætning, mens salget af licenser er faldet med 9 %. 
Endvidere er aktiviteterne inden for service fortsat med at falde hen over sommerperioden, en tendens der 
skulle vende sig i de kommende måneder. 

I de første ni måneder af regnskabsperioden har væksten været på 8,4 %. Den gode tendens ses både i 
Frankrig og internationalt og inden for alle Gruppens markedssegmenter. 

Fra en R&D- og produktsynsvinkel er aktiviteten meget dynamisk med hensyn til både det eksisterende udbud 
og til udviklingen af nye løsninger, især hvad angår Cloud og PLM (Product Life Cycle Management). 

Med baggrund i disse resultater og et i solidt fundament fastholder Gruppen sin handlingsplan, der er rettet 
mod at øge de forretningsmæssige aktiviteter og R&D, mens man fortsat bevarer et højt niveau af lønsomhed.   

 
 
Om IGE+XAO-gruppen 
IGE+XAO Gruppen har i mere end 35 år været softwareudgiver, der designer, producerer, sælger og vedligeholder en 
række softwarepakker til Computer Aided Design (CAD), Product Lifecycle Management (PLM) og simulering målrettet til 
elektroteknik. Disse softwarepakker er designet til at hjælpe producenter med design og vedligehold af de el-tekniske dele 
af en hvilken som helst installation. Denne type af CAD/PLM/Simulation kaldes "el-teknisk CAD/PLM/Simulation". 
IGE+XAO beskæftiger mere end 370 medarbejdere over hele verden fordelt på 30 kontorer og i 20 lande og har solgt 
mere end 96.455 licenser på verdensplan. IGE+XAO er en nøglespiller inden for sit område. Yderligere information: 
http://www.ige-xao.com. Følg os på Twitter @igexao_corpo. 
 
 
Kontakt IGE+XAO-gruppen  
IGE+XAO Group, 16 boulevard Déodat de Séverac – CS 90 312 – 31 773 COLOMIERS CEDEX 
Telefon: +33 (0)5 62 74 36 36 – Fax: +33 (0)5 62 74 36 37  
Website: www.ige-xao.com 
Noteret på Euronext Paris – Compartment B – CAC Mid & Small® Index – ISIN FR 0000030827 
Analytikere/Investorer: Alain Di Crescenzo (Betyrelsesformand for Gruppen) +33 (0)5 62 74 36 36 
Pressekontakt: Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0) 5 62 74 36 02 
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