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Raute Oyj – Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020
Tämä on tiivistelmä Rauten osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2020. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.
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Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 23,8 Me (41,3 Me) laski 42,4 % vertailukaudesta.
Liiketulos -3,0 Me (2,6 Me) laski 215 %. Tulos ennen veroja oli -2,9 Me (2,7 Me).
Osakekohtainen tulos oli -0,52 euroa (0,50 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -0,52 euroa (0,50 e).
Uusien tilausten määrä 25 Me (32 Me) oli tyydyttävällä tasolla. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 92 Me (84 Me).
Raute muutti ohjaustaan vuoden 2020 osalta 24.4.2020. Rauten vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuodesta
2019 ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän selvästi vuodesta 2019.

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAMME KANTAVAT YLI PANDEMIAN
Alkanut vuosi käynnistyi alhaisella liikevaihdolla ja tappiollisella tuloksella. Liikevaihtomme aleni odotetusti ja merkittävästi vertailukaudesta tilauskannan ajoituksen takia.
Liikevaihtoa pienensivät ja liiketulosta huononsivat lisäksi
muutamassa hankkeessa asiakkaista johtuvista syistä tapahtuneet aikataulujen siirtymiset myöhemmäksi sekä koronaviruspandemiasta johtuneet Kiinan tehtaamme useiden
viikkojen seisokki ja kenttätoimintaamme haittaavat matkustusrajoitukset. Myös kotimaan alkuvuoden työtaistelutoimenpiteet aiheuttivat vaikeuksia kunnossapitopalveluiden
toteuttamisessa. Pandemian vaikutukset toimintaamme ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat rajalliset, mutta eivät
olemattomat.
Koronaviruspandemiasta johtuvasta epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta onnistuimme saamaan ensimmäisellä
neljänneksellä kohtuullisen määrän uusia tilauksia ja tilauskantamme säilyi vahvana. Pääosa saamistamme tilauksista
tuli hankkeista, joita oli neuvoteltu jo pitkälle ennen koronaviruspandemian eskaloitumista maailmanlaajuiseksi kriisiksi
ja siitä edelleen aiheutuneeksi talouden nopeaksi hidastumiseksi. Asiakkaidemme investointihankkeiden käynnistyminen
kertoo, että he arvioivat pandemian vaikutukset omaan liiketoimintaansa ainakin toistaiseksi rajallisiksi ja väliaikaisiksi.
Tammikuussa alkaneen koronaepidemian laajeneminen
maailmanlaajuiseksi pandemiaksi on vaikuttanut ja tulee
vaikuttamaan maailmantalouteen ja markkinatilanteeseemme tavalla, jonka laajuutta ja kestoa on toistaiseksi vaikea tai
mahdotonta ennustaa. Näkyvyys jopa liiketoimintamme lähitulevaisuuteenkin on huono. Tilauskertymän ennustaminen
on poikkeuksellisen vaikeaa ja asiakkaidemme investointipäätöksiin liittyy merkittävää epävarmuutta niin toteutumisen
kuin ajoituksenkin osalta. Komponenttien saatavuuteen ja
tuotannon toimivuuden varmistamiseen liittyvät riskit ovat
kohonneet. Kenttätoiminnan toimivuuden takaaminen on
myös erityisen vaikeaa niin projektitoimitusten asennuksien
ja käyttöönottojen kuin kunnossapitotoiminnankin osalta. On
ilmeistä, että näissä olosuhteissa emme saavuta tänä vuonna
tavoitteidemme ja aikaisempien arvioidemme mukaista liikevaihtoa ja -tulosta. Toistamme siis 24.4. antamamme arvion:

liikevaihtomme laskee ja liiketuloksemme heikkenee selvästi
viime vuodesta.
Tässä tilanteessa vahva taseemme, markkina-asemamme ja
pitkät asiakassuhteemme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja
ja pitkäjänteisen työn mahdollistajia. Työskentelemme parhaamme mukaan minimoidaksemme poikkeuksellisen tilanteen vaikutukset ja jatkamme suunnittelemiamme panostuksia tuotekehitykseen, markkinointiin ja digitalisaatioon ja
näin varmistamme menestyksemme tulevassa koronaviruskriisin jälkeisessä maailmassa. Yhdessä niin henkilöstömme
kuin asiakkaidemme ja muiden kumppaniemme kanssa onnistumme tässä.
Asiakasteollisuuksien markkinatilanne
Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, vaneri- ja LVL-teollisuus
(Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti
riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen,
kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Arvioimme, että puurakentamisen trendinomainen kasvu luo asiakkaillemme ja välillisesti Rautelle kysyntää vahvistaen pitkällä
aikavälillä kasvumahdollisuuksia.
Ensimmäisellä neljänneksellä maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät heikentyivät merkittävästi
epävarmuuden lisääntymisen myötä. Näkymien heikkenemistä voimisti koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden kärjistyminen vuosineljänneksen lopulla.
NÄKYMÄT VUODELLE 2020
Raute muutti ohjeistustaan 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen
osalta 24.4.2020. Korkeasta tilauskannasta ja kohtuullisesta
uusien tilausten määrästä ensimmäisellä neljänneksellä 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.

Rautelle paikallinen sopimus työaikajoustoista – tuotannon lomautukset
päättyvät
Rautessa on 29.4.2020 päästy tuotannon työntekijöiden
kanssa paikalliseen sopimukseen maksimissaan 80 tunnin
työaikajoustojen käyttöön ottamisesta. Sopimus on voimassa vuoden. Lisäksi on sovittu siitä, että teknologiapalveluiden
toimihenkilöitä voidaan siirtää tehtaalle töihin, kun huollon
töitä ei matkustus- tai muiden koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten takia voida tehdä.
Samassa yhteydessä sovittiin, että edellä mainittujen sopimusten tullessa voimaan 22.8.2019 tiedotetut tuotannon
työntekijöiden lomautukset päättyvät 30.4.2020. Lomautukset voidaan päättää, koska tilauskanta varmistaa tehtaan työllisyyden ainakin vuoden 2020 loppuun. Tilauskannan suuruudesta huolimatta mahdolliset komponenttien tai materiaalien
saatavuusongelmat voivat aiheuttaa tarvetta sopeutuksille,
mutta sellaisten tilanteiden kattamiseen arvioidaan sovitun
80 tunnin työaikajouston riittävän.

Tulevat tapahtumat
27.5.2020 klo 17.00
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski esittelee Rautea sijoituskohteena suorassa verkkolähetyksessä, jota voi seurata tämän linkin
>> kautta. Linkki verkkolähetykseen on myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Kalenteri.
Osallistujat voivat lähettää ennakkoon aiheeseen liittyviä kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen ir@raute.com 27.5.2020
klo 17.30 saakka, jonka jälkeen toimitusjohtaja Tapani Kiiski
vastaa lähetettyihin kysymyksiin suorassa verkkolähetyksessä
noin klo 18.00 saakka.
Esitysmateriaali on luettavissa suoran verkkolähetyksen alkaessa 27.5.2020 klo 17.00 osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Julkaisut. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa yhtiön
verkkosivuilla 28.5.2020 alkaen.
24.6.-23.7.2020
Hiljainen jakso, 24.6.-23.7.2020
23.7.2020
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Raute ja sen henkilöstö lahjoittivat varat hengityskoneen hankkimiseksi PHKS:aan
”Rauten työntekijöiden keskuudesta tulleen ehdotuksen
pohjalta haastoimme koko henkilökunnan keräämään rahaa
hankkiaksemme Päijät-Hämeen keskussairaalaan hengityskoneen. Koska lahjoitus kohdistui PHKS:aan, asia oli luonnollisesti lähinnä Nastolan toimipaikkamme henkilökuntaa. Yhtiönä Raute sitoutui laittamaan pottiin henkilökunnalta saadun
summan kolminkertaisena”, toteaa Tapani Kiiski ja jatkaa ”Toivomme toki, ettei tätä ”Raute-konetta” koskaan tarvita covid19:n takia, mutta siihen on kuitenkin syytä varautua.”
”Mielessä tuli pyöriteltyä eri tapoja, miten Raute voisi olla
mukana auttamassa. Työntekijänä ensimmäinen ajatus oli,
että olisi löytynyt tapa auttaa etulinjassa olevia työntekijöitä. Teknologiayrityksenä oli kuitenkin vaikea löytää tällaista
apukeinoa, mutta lopulta idea hengityskoneen ostamisesta
tuli mieleeni. Uskalsin idean esittää eteenpäin, koska tiesin,
että rautelaiset ovat kyllä mukana tällaisissa. Oli myös ilo huomata, miten työnantaja lähti tukemaan keräystä”, kommentoi
Jari Maltolahti, idean esittäjä.
Hengityskonekeräyksen tuotto henkilöstöltä ja yhtiöltä, yhteensä 39 940 euroa, luovutettiin Päijät-Hämeen Keskussairaalan
edustajille virtuaalisessa lahjoitustilaisuudessa 24.4.2020. Tilaisuudessa olivat läsnä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän
toimitusjohtaja Marina Erhola, terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialajohtaja Tuomo Nieminen, leikkaus-, anestesia- ja
teho-osaston ylilääkäri Risto Kuosa sekä viestintäjohtaja Katja Patronen. Rauten puolelta osallistujina olivat Tapani Kiiski sekä
Jari Maltolahti.

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.

