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Konsernin liikevaihto 181,0 Me (148,1 Me) kasvoi 22 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä 167 Me (155 Me) oli erittäin hyvällä
tasolla ja nousi 8 %. Tilauskanta vuoden lopussa 95 Me (110 Me).
Liiketulos 14,9 Me (11,2 Me) kasvoi 34 %. Tulos ennen veroja oli 14,9 Me (11,1 Me). Tilikauden tulos oli 11,8 Me (9,0 Me).
Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 2,78 euroa (2,13 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 2,76 euroa (2,11 e).
Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 54,2 Me ja liiketulos 3,4 Me. Uusien tilausten määrä oli 28 Me.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 1,40 euroa (1,25 e) osaketta kohti.
Rauten vuoden 2019 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: Neljäs ennätysvuosi peräkkäin
Vahva kehityksemme jatkui myös vuoden viimeisellä neljänneksellä
ja saavutimme koko vuoden osalta ennätystason monilla mittareilla tarkasteltuna jo neljäntenä vuonna peräkkäin. Viimeisen neljänneksen ja koko vuoden liikevaihtomme oli ennätyksellinen. Kapasiteettimme kasvattamisen ja toimintamme tehostamisen lisäksi niin
oma organisaatiomme kuin koko yhteistyökumppaniverkostomme
osoittivat erinomaista venymiskykyä. Viimeisellä neljänneksellä kapasiteettikustannukset sekä muutamien projektien loppuvaiheen
kustannuksiin varautuminen alensivat suhteellista kannattavuuttamme. Tästä huolimatta olemme tyytyväisiä kehitykseemme.
Projektiliiketoiminnassa vuosineljännesten väliset isotkin vaihtelut
ovat tyypillisiä.
Loppuvuoden aikana ei uusia suuria hankkeita käynnistynyt aktiivisina jatkuneista neuvotteluista huolimatta. Koko vuoden osalta
uusien tilausten määrä oli ennätystasolla, ja alkaneen vuoden alun
tilauskantamme on vahva. Olemme siis tältäkin osin viime vuoteen
tyytyväisiä. Uusien tilausten määrä todistaa kilpailukykymme olevan vahva.

Kysyntä niin teknologiallemme kuin palveluillemmekin jatkuu hyvänä. Painopiste on siirtymässä enenevässä määrin Rautelle uusiin
asiakkaisiin ja heidän uudenlaisiin tarpeisiinsa. Myös asiakkaidemme päätöksenteon, hankkeiden toteutumisen ja niiden etenemisen
ennakoimme muuttuvan meidän kannaltamme haastavammaksi.
Jatkamme panostuksiamme teknologiamme ja palvelutarjontamme kehittämiseen ja kykyymme palvella uudistuvaa asiakaskuntaa
niin heidän olosuhteisiinsa räätälöidyillä tuotteilla kuin paikallista
läsnäoloakin lisäämällä. Olen luottavainen kilpailu- ja palvelukykyymme osittain uudenlaisessa tilanteessakin.
Vahvan aloittavan tilauskannan, aktiivisena jatkuvan kysynnän sekä
kilpailukykyämme parantavien kehityshankkeidemme ansiosta uskon kehityksemme jatkuvan hyvänä ja säilyttävämme alkaneena
vuonna viime vuoden tason niin liikevaihdon kuin -tuloksenkin
osalta.
Näkymät vuodelle 2019
Korkean tilauskannan ja aktiivisena jatkuneen kysynnän ansiosta
arvioimme niin Rauten liikevaihdon kuin liiketuloksenkin vuonna
2019 olevan edellisen vuoden tasolla.

Esitän parhaat kiitokseni kuluneesta vuodesta kaikille menestyksemme osaltaan mahdollistaneille tahoille: asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta, henkilöstöllemme erinomaisesta työstä ja vahvasta sitoutumisesta korkean
työkuorman toteuttamiseen, osakkeenomistajillemme osoittamastanne luottamuksesta sekä kaikille muillekin yhteistyökumppaneillemme osallistumisesta Rauten kehittämiseen ja
menestymiseen.
Tapani Kiiski, toimitusjohtaja

Yhtiökokous 2019
Raute Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina, huhtikuun 2. päivänä
2019 kello 18.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa
Ankkurikatu 7, Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 17.00.

Julkaisut
Raute Oyj:n tilintarkastettu konsernitilinpäätös vuodesta 2018
sekä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, Selvitys muista
kuin taloudellisista tiedoista sekä Palkka- ja palkkioselvitys ja
palkitsemisraportti vuodelta 2018 on julkaistu 14.2.2019.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
on 21.3.2019 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Rauten vuosikertomus 2018 on julkaistu 27.2.2019.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään torstaina 28.3.2019 kello
16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjeitse osoitteeseen
Raute Oyj, PL 69, 15551 NASTOLA; sähköpostitse eija.salminen@
raute.com; faksilla numeroon 03 829 3200 tai puhelimitse numeroon 03 829 3302 (Eija Salminen).

Painettu vuosikertomus postitetaan 200 suurimmalle osakkeenomistajalle.

Tilinpäätös, edellä mainitut selvitykset sekä vuosikertomus 2018
ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.raute.com > Sijoittajat > Julkaisut.

Painetun tilinpäätöksen ja/tai vuosikertomuksen voi tilata sähköpostitse ir@raute.com tai soittamalla numeroon 03 829 11.

Nimitysvaliokunnan ehdotus Raute Oyj:n hallituksen
kokoonpanosta
Raute Oyj:n nimitysvaliokunta on ilmoittanut ehdottavansa
2.4.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi ja että hallitukseen valitaan puheenjohtajaksi tekniikan lisensiaatti Laura Raitio,
varapuheenjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Mika Mustakallio
sekä hallituksen jäseniksi diplomi-insinööri Joni Bask, kauppatieteiden maisteri Pekka Suominen ja diplomi-insinööri Patrick von
Essen sekä uudeksi hallituksen jäseneksi insinööri Ari Harmaala.
Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Nykyisistä hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja, diplomiinsinööri Erkki Pehu-Lehtonen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.
Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Ari Harmaala, insinööri,
koneenrakennustekniikka, s.1961, on toiminut Metsä Fibre Oy:n
myynti- ja asiakkuusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta
2011 alkaen. Tätä ennen hän on työskennellyt Metso Paper Chinan palveluksessa Kiinassa vuosina 2002–2011, viimeksi Metso
Paper (China) Co., Ltd:n toimitusjohtajana 2004–2011. Ennen
tätä hän toimi Valmetilla liiketoiminnan johto- ja myyntitehtävissä 1987–2002 mm. Singaporessa ja Thaimassa. Ari Harmaala on
European Pulp Industry Sectory (EPIS) hallituksen jäsen (2016–).
Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat hallituksen puheenjohtajalle 48.000 euroa ja hallituksen jäsenille 24.000 euroa toimikaudelta.
Raute Oyj:n nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtaja Mika Mustakallio
sekä hallituksen jäsen Pekka Suominen.
Yhtiökokouskutsu on julkaistu 28.2.2019 ja se on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivuillamme www.raute.com.
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Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä,
joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa
viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana
Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee
Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2018 oli 181.0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä
vuoden 2018 lopussa oli 772. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

