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Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2018 vahvisti tilikauden
1.1.-31.12.2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa
1,25 euroa A- ja K-sarjan osaketta kohti. Maksupäivä oli 4.4.2018
ja vastaava täsmäytyspäivä 26.3.2018.
Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2019 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi
DI Joni Bask, TkL Laura Raitio, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick
von Essen.
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis.

paaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.
Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan
osakkeita käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen,
vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa
kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta
vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat edelleen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 20.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaan. Tilintarkastajien palkkiot korvataan yhtiön hyväksymän
kohtuullisen laskun mukaan.

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen voi tapahtua
esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä niillä
markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti
edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön va-

Tutustu pörssitiedotteeseen kokonaisuudessaan osoitteessa
raute.com.

Rauten ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmästä käynnistynyt toinen
ohjelma LTI Plan 2018-2020
Yhtiön hallitus on päättänyt toisen yksittäisen ohjelman
(LTI Plan 2018-2020) aloittamisesta 15.2.2017 päätetystä
suoriteperusteisesta, osakkeen arvoon perustuvasta pitkän
aikavälin kannustinjärjestelmästä konsernin ylimmälle johdolle.

Rauten oikaistut taloudelliset tiedot
tilikaudelta 2017 uuden IFRS 15
-standardin käyttöönoton johdosta
Olli-Pekka Vanhanen aloittanut Rauten
talousjohtajana ja Arja Hakala strategia
johtajana 27.3.2018
Lue lisää: raute.com

Rauten osavuosikatsaus
1.1.-31.3.2018
julkistetaan
perjantaina 27.4.2018.

Seuraa meitä verkossa:

Sijoita Rauteen
Raute on perhetaustainen, vakavarainen Small Cap -yhtiö, jonka
A-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta
1994. Se on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, joka on johtavia
alallaan.
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys ja
osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa
liiketoimintaan toimittamalla ratkaisuja kannattavaa ja ympäristön
kannalta kestävää puutuotteiden tuotantoa varten.
Raute tarjoaa ratkaisuja, joilla Rauten asiakkaat tuottavat viilua, vaneria, LVL:ää (Laminated Veneer Lumber) ja sahatavaraa. Ratkaisut
koostuvat koneista ja laitteista sekä niiden tehokasta käyttöä tukevista palveluista. Viilua, vaneria ja LVL:ää käytetään pääasiallisesti
rakentamisessa ja huonekaluissa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa.

Raute on globaali markkinajohtaja
Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja vaneri- ja LVL-teollisuuden uuden kapasiteetin konetoimittajana. Rauten markkinaosuuden kaikista vaneriteollisuuden koneinvestoinneista arvioidaan olevan 15–20 prosenttia. Erityisen vahva markkina-asema
Rautella on LVL-teollisuudessa, sillä yli puolet maailman LVL:stä
tuotetaan Rauten toimittamilla koneilla.
Rautella on selkeä strategia
Markkinan painopiste siirtyy edelleen kehittyville markkinoille:
•
Kiinaan ja muualle Aasian
•
Venäjälle
•
Etelä-Amerikkaan.
Näiden alueiden osuus maailman viilupohjaisten tuotteiden tuotannosta kasvaa.

Rauten ratkaisut koostuvat projektitoimituksista ja teknologiapalveuista
Projektitoimitukset
•
Kokonaiset tehtaat, tuotantolinjat ja yksittäiset koneet
•
Automaatio, konenäkösovellukset ja mittausteknologia.

Perinteisillä läntisillä, korkean kustannus- ja hintatason markkinoilla, vaneri- ja LVL-teollisuuden investoinnit painottuvat entistä
voimakkaammin olemassa olevan tuotantokapasiteetin tehostamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtääviin hankkeisiin. Uutta
kapasiteettia rakennetaan varsin vähän.

Teknologiapalvelut
•
Kunnossapito- ja varaosapalvelut
•
Modernisoinnit
•
Asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät palvelut.

Viilupohjaisten puutuotteiden kysyntä on vakaata ja kasvaa maailmanlaajuisesti. Rauten tavoitteena on säilyttää vahva maailmanlaajuinen markkina-asema ja olla asiakasteollisuuksiensa suosituin
teknologiakumppani ja palvelutoimittaja.

Rauten markkinat
Raute toimii kansainvälisillä markkinoilla. Puun lisääntyvä käyttö
raaka-aineena kasvattaa puutuoteteknologiatuotteiden ja -palveluiden kysyntää. Uusiutuvan puun käyttö, lisääntyvä ympäristötietoisuus ja kehittyvien markkinoiden kasvava merkitys yhdessä
kallistuvan energian kanssa lisäävät Rauten ratkaisujen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä.

Osinkopolitiikka
Raute noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa. Tavoitteena on taata
sijoittajille kilpailukykyinen tuotto. Osingonmaksussa huomioidaan
vakavaraisuuden säilyttäminen ja tulevat investointitarpeet. Projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen osinko ei ole suoraan sidottu
vuositulokseen.

Vanerintuotanto ja –kulutus 2012–2016 (milj. m3)

Lähde: Indufor

LVL:n tuotanto ja kulutus 2012–2016 (1 000 m3)

Lähde:Raute

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.

