Sijoittajakirje
		
6.3.2018

Raute Oyj - Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017
(Julkaistu 15.2.2018)

•
•
•
•
•
•

Konsernin liikevaihto 148,6 Me (113,1 Me) kasvoi 31 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä 155 Me (162 Me) laski 5 %
mutta oli edelleen erittäin hyvällä tasolla. Tilauskanta vuoden lopussa 110 Me (106 Me) oli uudella ennätystasolla.
Liiketulos 11,6 Me (8,6 Me) kasvoi 35 %. Tulos ennen veroja oli 11,5 Me (8,2 Me). Tilikauden tulos oli 9,3 Me (6,7 Me).
Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 2,20 euroa (1,60 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 2,18 euroa (1,59 e).
Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 39,7 Me ja liiketulos 3,3 Me. Uusien tilausten määrä 60 Me oli erittäin korkealla
tasolla.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 1,25 euroa (1,00 e) osaketta kohti.
Rauten vuoden 2018 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: 110 miljoonan euron tilauskannalla 110. toimintavuoteen
Vahva kehityksemme jatkui myös vuoden 2017 loppupuolella.
Saimme viimeisellä neljänneksellä uusia tilauksia yli 60 miljoonan
euron arvosta. Ilman suuria uuden kapasiteetin hankkeitammekin
viimeinen neljännes oli yksi historiamme parhaista. Vuoden viimeisen neljänneksen lähes 40 miljoonan euron liikevaihdostamme
huolimatta tilauskantamme kasvoi ja saavutimme ennätyksellisen
110 miljoonan euron tason. Myös 3,3 miljoonan euron liiketuloksemme vastaa hyvin toimintamme tasoa.
Myös koko vuoden 2017 osalta voimme olla tyytyväisiä saavutukseemme. Hyvän aloittavan tilauskannan ja aktiivisen markkinatilanteen ansiosta saavutimme 31 prosentin kasvulla uuden ennätyksen liikevaihdossamme. Saamiemme tilausten määrässä jäimme
hieman edellisen vuoden ennätyksestä, mutta voimme silti olla tyytyväisiä saavuttamaamme 155 miljoonaan euroon. Vuoden 2017
11,6 miljoonan euron liiketulos on Rauten kaikkien aikojen paras.
Läpi vuoden hyvänä jatkunut yleinen talouden kehitys kiihtyi vuoden loppua kohti epävarmuutta ylläpitäneistä poliittisista jännitteistä huolimatta. Myös halukkuus investointien toteuttamiseen
kasvoi. Rauten osalta tämä näkyi kysynnän kasvuna Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Euroopassa Etelä-Euroopan suhteellisen osuuden vahvistumisena. Etelä-Amerikan ja Aasian talouksien vahvistuminen loppuvuotta kohti ei vielä näkynyt meille tilauksina.
Suuret uuden kapasiteetin hankkeet olivat edelleen tärkeässä roolissa niin viimeisen neljänneksen kuin koko viime vuoden tilauskertymässämme. Nyt selvästi aikaisempaa suurempi osuus tilauksistamme tuli keskikokoisista korvaus- ja parannusinvestoinneista
sekä modernisoinneista. Tämä kertoo asiakaskuntamme hyvän
tilanteen ja tulevaisuudenuskon laaja-alaisuudesta. Tehdasprojektien lisäksi onnistuimme osoittamaan kilpailukykymme uusille asiakkaillemme ja myös pienemmissä kokonaisuuksissa.
Jatkoimme vahvaa panostustamme tuotteidemme ja toimintamme
kilpailukyvyn kehittämiseen. Täydensimme tarjontaamme ostamalla huhtikuun alussa viilun ja sahatavaran lujuuslajitteluteknologiaan erikoistuneen Metriguard, Inc:n liiketoiminnan. Yrityskauppa
oli ensimmäinen Rautelle yli kymmeneen vuoteen. Tämän rinnalla

lisäsimme panostuksiamme tuotekehitykseen, tuotantomme kapasiteettiin, laatuun ja henkilöstömme osaamiseen. Myös henkilöstömme määrä kasvoi, tällä kertaa pääasiassa Suomessa.
Liikevaihtomme kasvusta ja sen myötä tulosparannuksesta saamme kiittää erityisesti Nastolan pääyksikköämme. Toimenpiteemme
tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi onnistuivat erinomaisesti.
Panostuksemme laatuun ja toiminnan kehittämiseen näkyivät toimituskyvyn lisäksi käyttöönottojen onnistumisena suunnitelmiemme mukaisesti. Myös konenäkö- ja mittausteknologiamme menestys jatkui edelleen.
Raute täyttää alkaneena vuonna 110 vuotta. Juhlimme tätä merkkipaalua työn merkeissä. Aloitimme juhlavuoden ennätyksellisellä
tilauskannalla. Lisäksi vuosi on alkanut lupaavasti uusien tilausten suhteen. Voimme siis olla luottavaisia sen suhteen, että hyvä
kehityksemme jatkuu ja säilytämme saavuttamamme korkean
liikevaihdon ja liiketuloksen tason. Kehityshankkeidemme ja panostustemme avulla tavoittelemme toki edelleen parannusta aikaisempaan. Olemme ajoittaneet ennätyssuuren tilauskantamme
siten, että pystymme edelleen palvelemaan asiakkaitamme pienempien hankkeiden ja palveluiden kohdalla kilpailukykyisillä toimitusajoilla. Alkaneena vuonna kohdistamme erityistä panostusta
kehittyville markkinoille, josta tavoittelemme teollistuneiden markkinoiden paikan täyttäjää kysynnän tasaantuessa niillä aikanaan.
Suurempien uusien hankkeiden osalta alamme suunnata katseemme jo vuoteen 2019.
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 muille yhteistyökumppaneillemme osallistumisesta
Rauten kehittämiseen ja menestymiseen.
Tutustu tilinpäätöstiedotteeseen kokonaisuudessaan osoitteessa
www.raute.com.

Rautelle yhteensä noin 23 Me tilaukset
Suomeen

Rautelle yhteensä lähes 20 Me tilaus
Koillis-Aasiaan

(Pörssitiedote 29.1.2018)

(Pörssitiedote 9.2.2018)

Raute Oyj on saanut yhteensä noin 23 miljoonan euron arvoiset
tilaukset Metsä Groupiin kuuluvalta Metsä Wood –liiketoimintaalueelta. Tilauskokonaisuus sisältää Metsä Woodin Punkaharjun
LVL-tehtaan laajennukseen toimitettavat sorvaus-, kuivaus-, LVL:n
ladonta-, esipuristus- ja puristuslinjat sekä asennukseen ja käyttöönottoon liittyvät palvelut. LVL-tehtaan laajennuksen tuotantoprosessien asennus ja käyttöönotto Punkaharjulla alkavat vuoden
2019 alussa.

Raute Oyj on saanut yhteensä lähes 20 miljoonan euron arvoisen
tilauksen viilupalkin (LVL, Laminated Veneer Lumber) ladonta- ja
puristuslinjoista Koillis-Aasiassa toimivalta asiakkaalta. Asiakkaan
nimeä ei julkaista asiakkaan pyynnöstä.

Rauten ja Metsä Woodin yhteistyö on jatkunut pitkään. Metsä
Woodin vaneri- ja LVL-tehtaiden tuotantoprosessit on pääosin toteutettu Rauten toimittamilla koneilla. Rauten vahva osaaminen
LVL:n ja vanerin tuotannon kokonaisprosessien osaajana näkyy nyt
sovitun kaupan toimituskokonaisuuden laajuudessa. Rauten arvion
mukaan toimittajavalintaan vaikuttivat Rauten aikaisemmat onnistuneet toimitukset niin Metsä Woodille kuin muillekin LVL- ja vaneriteollisuudessa toimiville yrityksille

Muutoksia Rauten johtoryhmässä
(Pörssitiedote 25.1.2018)

Raute Oyj:n hallitus on nimittänyt KTM Olli-Pekka Vanhasen (53)
Raute-konsernin talousjohtajaksi (Group Vice President, CFO). Hänestä tulee myös konsernin johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Tapani Kiiskille. Vanhanen aloittaa tehtävässä viimeistään 1.5.2018.
Vanhasella on monipuolinen kokemus erilaisista taloushallinnon
ja -johdon tehtävissä mm. Wärtsilässä, Cargotecissa, Elcoteqissa ja viimeksi Maillefer Oy:ssä. Hän siirtyy Rautelle Maillefer Oy:n
talousjohtajan tehtävästä. Olli-Pekka Vanhanen ei omista Rauten
osakkeita.
Raute Oyj:n hallitus on nimittänyt KTM, MBA Arja Hakalan (60)
Raute-konsernin strategiajohtajaksi (Group Vice President, Strategy). Hän siirtyy tehtävään Rauten talousjohtajan tehtävästä samaan
aikaan kun Olli-Pekka Vanhanen ottaa talousjohtajan tehtävän vastaan, viimeistään 1.5.2018. Hakala jatkaa konsernin johtoryhmän
jäsenenä ja raportoi toimitusjohtaja Tapani Kiiskille. Hän toimii edelleen myös toimitusjohtajan varahenkilönä ja hallituksen sihteerinä.
Arja Hakala on toiminut Rauten talousjohtajana 14 vuotta ja ennen sitä muissa johtotehtävissä Raute-konsernissa vuodesta 1990
alkaen.
Strategiajohtajan tehtävä on Rautessa uusi. Strategiajohtajan vastuualueeseen kuuluu strategisten kehityshankkeiden koordinointi,
vastuullisuusjohtaminen ja sen kehittäminen sekä hallituksen osoittamat sisäisen tarkastuksen tehtävät.
Arja Hakala omistaa 3 104 Rauten A-sarjan osaketta.

Koneet ja laitteet suunnitellaan ja valmistetaan Rauten Nastolan ja
Shanghain yksiköissä. Kauppaan sisältyy myös toisen, paikallisen
toimittajan toteuttamaan viilunkuivauslinjaan asennettavat modernit viilunlajittelulaitteet Rauten Kajaanin (Mecano) ja Pullmanin
(Metriguard, USA) yksiköistä.
Toimitettavat linjat asennetaan tehtaaseen, joka käyttää raakaaineena paikallista havupuuta. Puutalorakentaminen on kasvanut
joillakin Koilliis-Aasian kehittyneillä alueilla, ja tämä investointi lisää
merkittävästi pitkien LVL-palkkien valmistuskapasiteettia alueella.
Tämä hanke on Rautelle uusi päänavaus Koillis-Aasian markkinoilla
ja merkittävä referenssi. Edellinen merkittävä LVL-teknologian toimitus Rautelta Koillis-Aasiaan oli vuonna 1998.
Rauten valintaan LVL:n ladonta- ja puristuslinjojen toimittajaksi vaikuttivat Rauten kehittämän teknologian mahdollistama kyky tuottaa vaativan paikallisen standardin mukaista LVL:ää luotettavasti ja
hyvällä raaka-aineen käyttösuhteella. Rauten laaja kokemus sekä
erityisesti referenssit erottivat Rauten teknologian paikallisista kilpailijoista ja vahvistivat Rauten johtavan aseman LVL:n valmistusteknologiasta.

Rauten vuosikertomus 2017 julkaistu
Rauten vuosikertomus 2017 on julkaistu 28.2.2018 yhtiön verkkosivuilla www.raute.com. Painettu vuosikertomus postitetaan 200
suurimmalle osakkeenomistajalle viikolla 11 ja pyynnöstä muille.
Painetun vuosikertomuksen voit tilata sähköpostitse osoitteesta
ir@raute.com.

Rauten varsinainen yhtiökokous 22.3.2018
Raute Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina, maaliskuun 22. päivänä 2018
kello 18.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu
7, Lahti.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
12.3.2018 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään
maanantaina 19.3.2018 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).
Yhtiökokouskutsu on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivuillamme www.raute.com.

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 2017 oli 148,6 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä
vuoden 2017 lopussa oli 704. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

