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Rautelle 30 miljoonan euron tilaus Suomeen
(pörssitiedote 5.3.2015)

Raute Oyj on saanut noin 30 miljoonan euron arvoisen tilauksen LVL:n (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) tuotantolinjan
koneista ja laitteista Stora Enso Wood Products Oy:ltä Suomeen.
LVL-linja toimitetaan Stora Enson Varkauden tehtaalle. Koneet
ja laitteet valmistetaan Rauten toimipisteissä Nastolassa, Shanghaissa ja Kajaanissa. Toimitukset tapahtuvat vuoden 2016 alussa,
ja tuotantolinja käynnistyy kesällä 2016.
Varkauteen rakennettavan uuden LVL:n tuotantolinjan kapasiteetti tulee olemaan noin 100 000 kuutiometriä vuodessa. Tehdas käyttää raaka-aineenaan tehtaan lähiseudulta hankittavaa
havupuuta. Kaupan saamiseen vaikuttivat Rauten johtava teknologia ja asema LVL-linjojen toimittajana maailmanlaajuisesti
sekä näytöt tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana.
Puun suosio rakentamisessa ja huonekaluissa kasvaa, mikä lisää
LVL:n kysyntää tulevina vuosina maailmanlaajuisesti ja erityisesti Euroopassa. Stora Enso on Euroopan johtavia sahatavaran
valmistajia. Nyt tehtävällä investoinnilla Stora Enso laajentaa
tarjontaansa viilupohjaisiin tuotteisiin ja vastaa kasvavaan kaupunkirakentamisen kysyntään, palvelee uusia maantieteellisiä
alueita ja markkinoita sekä tarjoaa asiakkailleen aikaisempaa
laajemman puutuoteratkaisujen valikoiman.

Nyt saatu 30 miljoonan euron arvoinen uusi tilaus vahvistaa
Rauten tilauskantaa vuodelle 2015. Tämä tilauskannan kehitys
tukee aikaisempaa tulosohjausta, jonka mukaan Rauten vuoden
2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan edellisestä vuodesta 2014.

Rauten varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
(pörssitiedote 24.3.2015)

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2015 vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, DI Risto Hautamäki, OTK Päivi Leiwo ja KTM
Pekka Suominen.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,40 euroa A- ja K-sarjan osaketta kohti sekä pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,20 euroa
A- ja K-sarjan osaketta kohti. Maksupäivä on 2.4.2015 ja vastaava täsmäytyspäivä 26.3.2015.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2016 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin DI Erkki Pehu-Lehtonen,

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.

Rauten osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 julkaistaan perjantaina 24.4.2015 noin klo 9.

Vanerintuotanto ja -kulutus
Vanerintuotanto ja –kulutus vuosina
2000, 2005, 2010 ja 2013 (milj. m3)

Vanerinkulutus loppukäyttökohteittain 2013
Kokonaiskulutus 85,1 milj. m3

Markkina-alueena EMEA
Vanerintuotannon ja kulutuksen kehitys Euroopassa (milj. m3)

EMEA
•
Suomessa on vahva vaneriteollisuus
•
Uutta kapasiteettia rakennetaan vähän
•
Painopiste on tuotanto-tehokkuuden ja laadun parantamiseen tähtäävissä hankkeissa
•
Afrikka yllättävän suuri, potentiaalia tulevaisuudessa
Raute ja EMEA
•
Raute suurin toimija Euroopassa
•
Palveluliiketoiminta kasvaa
•
Asiakaspohjaa laajennetaan pienempiin ja mahdollisiin uusiin toimijoihin sekä Afrikkaan

EMEAn osuus Rauten uusista
tilauksista 2012-2014

Lähde: Esitys Rauten tilinpäätöstilaisuudessa 12.3.2015. Esitys on katsottavissa osoitteessa www.raute.com/sijoittajat/julkaisut
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 2014 oli 94,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2014 lopussa oli 587. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com

