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Konsernin liikevaihto 94,0 Me (83,3 Me) kasvoi 13 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä 112 Me (63 Me) kasvoi 77 %.
Tilauskanta vahvistui 44 Me:oon (28 Me).
Liiketulos +2,6 Me (+1,8 Me) kasvoi 43 prosenttia vertailuvuodesta. Tulos ennen veroja oli +2,8 Me (+1,6 Me).
Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 0,59 euroa (+0,30 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,59 euroa (+0,30 e).
Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto 34,0 Me ja liiketulos 3,6 Me olivat ennätystasoa. Uusien tilausten määrä oli 23 Me.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkona 0,40 euroa (0,20 e) osaketta kohti.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vapaata omaa pääomaa maksetaan pääoman palautuksena 0,20 euroa (0,30 e) osaketta
kohti.
Rauten vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2014.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: Vahvoin tavoittein vuoteen 2015
Odotuksista huolimatta maailman talous ja rahamarkkinat eivät
vuonna 2014 tasapainottuneet. Päinvastoin, osaltaan poliittisten kriisien takia, talouskehitys kääntyi vuoden aikana huonompaan suuntaan. Rakentamisen aktiviteetti oli edelleen alhaisella
tasolla.
Vaikka Pohjois-Amerikan talous kehittyi muuhun maailmaan
verrattuna vahvasti, ei sielläkään rakentaminen kasvanut samassa suhteessa kuin talous. Venäjän markkinoiden osalta epävarmuus lisääntyi entisestään niin Ukrainan kriisin aiheuttamien
pakotteiden takia kuin öljyn hinnan ja ruplan kurssin voimakkaan alenemisen johdosta. Myös Aasian talouden kasvu, Kiina
mukaan lukien, hidastui loppuvuotta kohti, joten myöskään
Aasian markkinoilta emme vetoapua saaneet. Odotetusti EteläAmerikassa asiakkaamme keskittyivät sulattelemaan muutaman
vuoden takaisia suuria investointejaan. Eurooppa sen sijaan oli
meille vahva markkina. Varaosien, pienehköjen parannushankkeiden sekä palveluiden vilkas kysyntä kuitenkin kertoo, että
asiakasyrityksemme ovat menestyneet ja onnistuneet säilyttämään tuotantokapasiteettinsa käyttöasteet korkeina.
Jo vuoden 2013 lopulle ennakoimiemme hankkeiden lykkääntymisen takia jouduimme aloittamaan vuoden 2014 ohuella tilauskannalla ja alkuvuoden liikevaihtomme jäi alhaiseksi. Saimme kuitenkin vuoden aikana hyvin tilauksia ja erityisesti toisen
vuosineljänneksen tilausten määrä oli varsin korkea. Liikevaihtomme kasvoi 13 prosenttia, mihin tässä markkinatilanteessa
voimme olla tyytyväisiä. Teknologiapalveluidemme vahva kehitys jatkui, vaikka tällä kertaa niiden suhteellinen osuus kokonaisliikevaihdosta ei kasvanutkaan johtuen projektitoimitusten
vahvasta kasvusta.
Pohjois-Amerikan yksikkömme paransi tulostaan voimakkaasti
niin omien toimenpiteidemme kuin kysynnänkin paranemisen
ansiosta. Kehittyville markkinoille ja erityisesti Kiinaan kehit-

tämämme Dragon-sorvin markkinoille tuonti ja ensimmäiset
toimitukset osoittautuivat menestyksellisiksi. Odotukseni Dragon-tuotteiden osalta ovatkin vahvat. Voimakkaasti vaihdellut
työkuorma vuoden aikana - vuoden viimeisen neljänneksen
liikevaihto oli yli kaksinkertainen ensimmäiseen verrattuna vaikeutti merkittävästi tehokasta resurssiemme käyttöä ja kustannusten hallintaa. Myös muutama yksittäinen hanke aiheutti
meille ennakoimattomia kustannuksia. Paransimme tulostamme
edellisestä vuodesta ennakoimamme mukaisesti, mutta jäimme
tavoitteestamme. Toimitustemme toteuttamisen joustavuuteen,
tehokkuuteen ja kustannuksiin panostamme alkaneena vuonna
erityisesti.
Alkaneen vuoden aloitamme vahvoin odotuksin. Aloittava tilauskantamme on korkeampi kuin vuosi sitten. Epävarma talous- ja markkinatilanne näyttää muodostuneen normaaliksi
olotilaksi ja meidän on osattava toimia sellaisessa ympäristössä.
Tarjouskantamme on vahva ja neuvotteluvaiheessa on konkreettisia merkittävän kokoisia hankkeita. Uskon niistä yhden, tai
jopa useammankin käynnistyvän jo alkuvuoden aikana. Rauten
kilpailuasema näissä hankkeissa on vahva. Teknologiapalveluiden kasvu tulee jatkumaan. Myös tuotekehityksestä saamme
uusia aihioita kasvuamme tukemaan Dragon-tuoteperheen lisäksi. Näistä lähtökohdista olen luottavainen, että positiivinen
kehityksemme niin liikevaihdon kuin tuloksenkin osalta jatkuu
ja voimistuu alkaneena vuonna.
Parhaat kiitokseni asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta, henkilöstöllemme erinomaisesta työstä ja venymisestä muuttuvien haasteiden keskellä, osakkeenomistajille
osoittamastanne luottamuksesta, sekä kaikille muille yhteistyökumppaneillemme panoksesta Rauten kehittämiseen ja menestymiseen.
Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan ja tilinpäätöstilaisuuden
esitysmateriaali ovat luettavissa osoitteessa
www.raute.com/Sijoittajat/Julkaisut/.
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Rauten 2014 vuosikertomus, konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys julkaistu
Rauten vuosikertomus 2014 on julkaistu suomen ja englannin
kielellä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com.
Raute Oyj:n tilintarkastettu konsernitilinpäätös vuodesta 2014
on julkistettu pdf-muodossa. Se on luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Julkaisut.
Raute Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2014 on julkaistu. Selvitykset ovat
luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com >
Sijoittajat > Hallinnointi.
Painettu vuosikertomus ja konsernitilinpäätös ovat tilattavissa
osoitteesta ir@raute.com.

Kutsu Raute Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
(yhtiökokouskutsu on julkistettu pörssitiedotteella 27.2.2015)
Raute Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina, maaliskuun 24. päivänä 2015
kello 18.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille
0,40 euroa osaketta kohti ja loppuosa jakokelpoisista varoista
jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 26.3.2015 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 2.4.2015.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella varojen jakamisesta sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että
pääoman palautuksen määrä on 0,20 euroa A- ja K-sarjan osaketta kohti. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle,
joka maksun täsmäytyspäivänä 26.3.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääoman palautus maksetaan
2.4.2015.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin edelleen puheenjohtajaksi diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen,
varapuheenjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Mika Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi diplomi-insinööri Joni Bask, diplomi-insinööri Risto Hautamäki, oikeustieteiden kandidaatti Päivi
Leiwo ja kauppatieteiden maisteri Pekka Suominen.
Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut
yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja
Janne Rajalahden.

Yhtiökokous 2015:

Rauten osavuosikatsaus Q1 julkaistaan 24.4.2015
Rauten osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 (Q1) julkaistaan perjantaina 24.4.2015 noin klo 9.

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

