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Rautelle noin 58 Me tilaus Venäjälle
Raute Oyj on saanut yhteensä noin 58 miljoonan euron arvoiset
tilaukset Segezha Group -nimiseltä yhtiöltä Venäjälle. Toimituskokonaisuuteen sisältyvät koko vaneritehtaan tuotantoprosessin
kaikki koneet ja laitteet. Laitteet toimitetaan Segezha Groupin
Galichin kylään Kostroman seudulle rakennettavaan uuteen vaneritehtaaseen, jonka tuotantokapasiteetti tulee olemaan 125 000
m3. Koneet ja laitteet toimitetaan vuoden 2020 aikana, ja tuotanto
vaneritehtaalla käynnistyy vuoden 2021 aikana. Laitteet suunnitellaan ja valmistetaan Rauten yksiköissä Nastolassa, Shanghaissa ja
Kajaanissa sekä Rauten yhteistyöverkostossa. Nyt saatu tilauskokonaisuus on Rauten historian suurin yksittäinen tilaus.

Luomme
lisäarvoa metsävaroille
toimittamalla
teknologioita ja palveluja
kannattavaa ja
vastuullista
viilun, vanerin ja LVL:n
tuotantoa varten.

Nyt saatu tilaus on 7.8.2019 julkaistussa suunnittelusopimusta koskevassa tiedotteessa ennakoitu tilaus ja siten jatkoa ko. suunnittelusopimukselle.
Venäläisellä metsäkonsernilla Segezha Groupilla on Venäjän lisäksi toimintaa 11 Euroopan maassa. Raute on aikaisemmin vuosina
2006 ja 2017 toimittanut kaksi koivuvaneria valmistavaa tehtaan
tuotantoprosessia konserniin kuuluvalle Vyatskiy Fanernyi Kombinatille Kirovin seudulle.
Toimittajavalintaan vaikuttivat kokemukset Rauten resurssitehokkaasta teknologiasta ja toimituskyvystä sekä Rauten paikallinen
palvelukyky Venäjän markkinoilla. Tilauksen sisällön laajuus on
osoitus Rauten johtavasta asemasta vanerintuotannon kokonaisprosessin osaajana.
Nyt saatu tilaus ei vaikuta Rauten tulosnäkymiin vuodelle 2019.
Rauten vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan laskevan ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän edellisestä vuodesta.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019 julkaistaan keskiviikkona 30.10.2019 noin klo 9
Raute järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille samana päivänä 30.10.2019 klo 14.00-15.00. Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa avataan tarkemmin Rauten strategiaa.

Raute Oyj:n taloudellinen tiedottaminen
vuonna 2020
Raute Oyj julkaisee tiedotteen vuoden 2019 tilinpäätöksestä
torstaina 13.2.2020.
Rauten osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu keskiviikkona 29.4.2020
- puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu torstaina 23.7.2020
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu torstaina 29.10.2020.
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi
Lahdessa tiistaina 31.3.2020.

Seuraa meitä verkossa: 				

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 2018 oli 181.0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä
vuoden 2018 lopussa oli 772. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

