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Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 15,0 Me (23,4 Me) laski 36 % vertailukaudesta.
Liiketulos oli -1,9 Me (+0,9 Me). Tulos ennen veroja oli -1,9 Me (+1,1 Me).
Osakekohtainen tulos oli -0,40 euroa (0,21 e).
Uusien tilausten määrä oli 16 Me (10 Me). Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 28 Me (37 Me).
Tulosnäkymissä ei muutosta. Rauten vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen
paranevan vuodesta 2013.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: Hidas lähtö vuoteen 2014, tavoitteet ennallaan
Lähdimme kuluvaan vuoteen vahvoin odotuksin.
Tarjouskantamme ja käynnissä olleiden neuvottelujen tilanne antoivat perusteen uskoa kasvumahdollisuuksiin, etenkin Euroopassa ja Venäjällä.
Muutaman pitkään neuvotteluvaiheessa olleen ison
hankkeen arvioin myös etenevän jo alkuvuoden aikana. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Osittain
kyse on ennakoimaani hitaammasta markkinoiden
kehittymisestä, mutta suurin yksittäinen syy on talouden huono kehitys Venäjällä, jota ovat entisestään kärjistäneet poliittiset tapahtumat Ukrainan
kriisin johdosta. Useita merkittäviäkin hankkeita,
joita asiakkaamme olivat suunnitelleet käynnistettävän alkuvuonna Venäjälle, on nyt lykätty tulevaisuuteen.
Uusien tilausten määrä, ja sen seurauksena liikevaihtomme, jäi ensimmäisellä vuosineljänneksellä erittäin alhaiseksi. Lisäksi myös muutamien tilauskannassa olevien hankkeiden aikataulut ovat siirtyneet
eteenpäin, mikä on hidastanut liikevaihdon kertymistä alkuvuoden aikana. Näin alhaiseksi jääneellä
liikevaihdolla on myös tuloksemme vahvasti tappiollinen. Erityisesti kehittyville markkinoille suunnittelemamme ja lanseeraamamme uudet tuotteet
ovat saaneet positiivisen vastaanoton, mutta niistä kertynyt liikevaihto ei riittänyt kompensoimaan
pettymyksiä muilla alueilla.
Huolimatta erittäin huonosta alusta kuluvalle vuodelle uskon meidän pystyvän saavuttamaan tavoittelemamme parannus viime vuoteen verrattuna niin

liikevaihdon kuin tuloksenkin osalta. Pohjois-Amerikassa markkinatilanne on parantunut ja uskon
sen paranevan edelleen. Myös Euroopan ja Afrikan
alueella on valmistelussa hankkeita, joissa meillä on
vahva asema. Venäjänkään markkina ei ole pysähtynyt, vaikka sen hiljeneminen tulleekin kestämään
jonkin aikaa. Uskon kuitenkin sielläkin uusien hankkeiden käynnistyvän vaikkakin kasvunäkymät ovat
heikentyneet. Aasiassa uudet tuotteemme parantavat asemaamme.

Asiakasteollisuuksien markkinatilanne
Investointihyödykkeissä käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, viilu-,
vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber,
viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista.
Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana
maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne
ei ole merkittävästi muuttunut Rauten tai Rauten
asiakaskunnan kannalta. Epävarmuus ja kireys jatkuivat edelleen. Pohjois-Amerikassa rakentamisen
markkinatilanne on jatkanut paranemistaan, samoin osassa Eurooppaa. Venäjällä maan talouden
tilanne pysyi heikkona, mikä on näkynyt esimerkiksi
investointien alhaisena määränä sekä ruplan heikkenemisenä jo ennen Ukrainan kriisiä. Ukrainan
kriisin aiheuttama epävarmuus on heikentänyt tilannetta edelleen.

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden
kysyntä
Rauten asiakaskunnassa suunnitteluvaiheessa olevien suurten hankkeiden käynnistäminen on lykkääntynyt edelleen. Joidenkin hankkeiden kohdalla
konkreettinen syy on ollut Ukrainan kriisin synnyttämä epävarmuus Venäjän kehityksestä. Myös useat
pienemmät yksittäisten tuotantolinjojen laajuiset
ja modernisointihankkeet ovat lykkääntyneet. Osa
myös näistä on lykkääntynyt Ukrainan kriisin takia.
Käynnistyneet investoinnit kohdistuivat pääosin linjalaajuisiin korvausinvestointeihin ja tuotantokapasiteetin kehittämishankkeisiin.
Venäjän markkinoiden kysynnän elpymistä konkreettisten tilausten asteelle on vaikea ennakoida.
Muilla markkina-alueilla hankkeiden toteutuksen
valmistelu jatkuu normaalisti.
Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä on
pysynyt hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden
tuotantolaitosten käyttöasteiden pääosin pysyneen
hyvällä tasolla

Tutustu osavuosikatsaukseen kokonaisuudessaan osoitteessa www.raute.com.
Esitykseen osavuosikatsaustilaisuudessa voit tutustua osoitteessa www.raute.com/Sijoittajat/ Julkaisut.
Rauten osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 julkaistaan tiistaina 29.7.2014.

Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päätökset
(perustuu pörssitiedotteeseen 31.3.2014)

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2014 vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2013 tilinpäätöksen ja
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,20 euroa A- ja K-sarjan osaketta
kohti sekä pääoman palautusta sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta 0,30 euroa A- ja K-sarjan
osaketta kohti. Maksupäivä oli 10.4.2014 ja vastaava
täsmäytyspäivä 3.4.2014.
Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2015
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, DI Risto Hautamäki, OTK Päivi
Leiwo-Svensk ja KTM Pekka Suominen.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti.
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.
Tutustu pörssitiedotteeseen kokonaisuudessaan
osoitteessa www.raute.com/Sijoittajat/Pörssitiedotteet.

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki). Teknologiatarjonta kattaa koko tuotantoprosessin koneet ja
laitteet. 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 Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna 2013 oli 83,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli 534.
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