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Konsernin liikevaihto 48,2 Me (78,3 Me) laski 38,5 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 38 Me (58
Me).
Liiketulos -4,0 Me (4,9 Me) laski 182 % vertailukaudesta. Tulos ennen veroja oli -3,6 Me (5,1 Me).
Osakekohtainen tulos oli -0,73 euroa (0,94 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -0,73 euroa (0,94 e).
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,4 Me ja liiketulos -1,0 Me. Uusien tilausten määrä oli toisella vuosineljänneksellä 13 Me. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 80 Me (72 Me).
Rauten vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuodesta 2019 ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän
selvästi vuodesta 2019.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: Jatkamme panostuksiamme pandemiasta huolimatta
Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto jäi alhaiseksi ja
tulos tappiolliseksi. Liikevaihtomme aleneminen ja sen
myötä tuloksen heikkeneminen oli odotettua tilauskannan ajoituksen takia. Koronapandemian vaikutus näkyi
voimakkaimmin toisella neljänneksellä uusien tilausten
määrässä. Kanadan, USAn ja Kiinan toimipaikoissamme
jouduimme useiden viikkojen seisokkeihin. Kenttätoimintamme estyivät suurelta osin matkustusrajoitusten
vuoksi.
Tilauskantamme on edelleen vahva. Q1:n kohtuullisen
hyvä uusien tilausten määrä sisälsi suurelta osin jo ennen
koronakriisin alkua lähes valmiiksi neuvoteltuja tilauksia.
Q2:n aikana sen sijaan useat asiakkaat lykkäsivät suunnitelmiaan ja tilauksiaan vedoten nimenomaan oman
markkinatilanteensa epävarmuuteen. Selvästi peruttuja
hankkeita sen sijaan ei juuri ollut, joten tilanteen aikanaan tasaantuessa arvioin nyt lykättyjen hankkeiden voivan käynnistyä nopeastikin.
Koronaviruspandemian vastatoimien takia asetetut rajoitukset ja sen myötä lisääntynyt epävarmuus vaikuttivat
liiketoimintaamme täydellä voimallaan toisella neljänneksellä. Kiina oli ainoa markkina-alue, jossa kehitys
kääntyi takaisin normaalimmaksi. Siellä tehtaamme toiminta palautui ennalleen ja asiakkaidemme hankkeet
käynnistyivät uudelleen. Saimme päänavauksena pidettävän tilauksen Kiinan markkinoille. Pohjois-Amerikan
toimipaikoissamme jouduimme viranomaismääräysten
takia rajoittamaan toimintaamme. Koska niin erikoiskunnossapidossa kuin projektien asennusvalvonnassa
ja käyttöönotossa vaaditaan usein sellaista ammattitaitoa, minkä olemme keskittäneet päätoimipaikkoihimme, matkustusrajoitukset aiheuttivat meille ja asiakkaillemme haittaa globaalisti. Koronapandemian vaikutusta
liikevaihtoomme ja -tulokseemme voinee luonnehtia
merkittäväksi.

Koronapandemian takia muuttuneet näkymät vahvistavat strategisten tavoitteidemme, kehittyvien markkinoiden osuuden kasvattaminen, teknologiapalveluliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatioon panostaminen,
tärkeyttä. Jatkamme siis panostuksiamme tuotekehitykseen, markkinointiin ja digitalisaatioon. Hiottu Oy:n
enemmistön ostaminen oli yksi näistä toimista. Käynnistimme myös Q2:n aikana merkittävän järjestelmäinvestoinnin, jolla parannamme niin omaa toimintaamme
kuin teknisiä mahdollisuuksiamme palvella asiakkaitamme. Vahva taseemme, markkina-asemamme ja pitkät
asiakassuhteemme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja
tällaisen pitkäjänteisen työn mahdollistajia. Yhdessä henkilöstömme, asiakkaidemme ja muiden kumppaniemme
kanssa onnistumme tässä ja tulemme tästä kriisistä ulos
ketterämpänä ja vahvempana Rautena.
On ilmeistä, että näissä olosuhteissa emme saavuta
tämän vuoden alkuperäisten tavoitteidemme ja aikaisempien arvioidemme mukaista liikevaihtoa ja -tulosta.
Toistamme siis 24.4. antamamme arvion: liikevaihtomme laskee ja liiketuloksemme heikkenee selvästi viime
vuodesta.
Näkymät vuodelle 2020
Vahvasta tilauskannasta huolimatta arvioimme Rauten
liikevaihdon laskevan vuonna 2020 edellisen vuoden
tasosta kysynnän ja loppuvuoden tilauskertymän epävarmuuden takia. Liiketuloksen arvioimme heikkenevän
selvästi edellisestä vuodesta aikaisemmin kerrotun mukaisesti markkinoiden muuttumisen ja siihen sopeutumisen aiheuttamien kustannusten sekä markkinointi-,
tuotekehitys- sekä digitalisaatiopanostusten takia sekä
liikevaihdon alenemisen takia.
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Raute investoi aurinkoenergiaan – Aurinkovoimala Nastolan tehtaan katolle
Viime vuosina uusittu Nastolan tehdashallin katto tarjoaa hyvän ja esteettömän paikan aurinkopaneeleille. Tänä
kesänä katolle on asennettu 180kWp tehoinen voimala,
joka on pinta-alaltaan noin 1 000 m2.
Aurinkovoimala tuottaa aurinkoisena päivänä noin 30
prosenttia keskimääräisestä arkipäivän sähkönkulutuksestamme. Voimalalla on pitkä elinkaari, vähintään 25
vuotta. Tällöinkin voimalan tehotakuu on vielä 80 prosenttia.
Voimalaa on varaa laajentaa tulevina vuosina – kattopinta-alaa tehtaalla kyllä riittää!

Aurinkoenergia on uusiutuva, päästötön
energialähde ja vihreä arvovalinta.
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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 2019 oli 151,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli 778. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

