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Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,6 Me (15,0 Me) kasvoi 64 % vertailukaudesta.
Liiketulos oli 1,2 Me (-1,9 Me). Tulos ennen veroja oli 1,4 Me (-1,9 Me).
Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (-0,40 e).
Uusien tilausten määrä oli ennätystasoa 84 Me (16 Me). Myös tilauskanta katsauskauden lopussa oli ennätyksellinen 101 Me
(28 Me).
Rauten vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja liiketuloksen paranevan selvästi vuodesta 2014.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: Onnistuminen omissa käsissä
Alkaneen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä uusien tilausten
määrä oli Rautelle ennätyksellinen. Onnistuimme saamaan kaksi
suurta tehdaslaajuista tilausta saman vuosineljänneksen aikana.
Myös muiden tilausten määrä, 23 miljoonaa euroa, oli varsin
hyvä.
Huikeasta uusien tilausten määrästä ei kuitenkaan voi suoraan
päätellä markkinatilanteen merkittävästi parantuneen. Tehdaslaajuisten tilausten parissa olemme työskennelleet yhdessä asiakkaidemme kanssa jo monien kuukausien, yli vuodenkin ajan.
Nyt oli kuitenkin se hetki, jolloin asiat tulivat valmiiksi molemmissa isoissa hankkeissa. Sen sijaan muiden tilausten määrän
perusteella arvioin, että kysyntä on jonkin verran vahvistunut.
Uusien tilausten määrän uskon jatkossakin olevan kohtuullisella
tasolla.
Myös liikevaihtomme kehittyi vuoden alussa hyvin. Aloittava tilauskantamme oli hyvä, saimme hyvin uusia tilauksia ja ennen
kaikkea onnistuimme omassa tekemisessämme niin aikataulujen, laadun kuin kustannustenkin osalta suunnittelemallamme
tavalla. Tuloksemme ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli kohtuullinen ja vastasi liikevaihdon tasoa. Saimme hyvän alun kuluvalle vuodelle.
Suuren uusien tilausten määrän ansiosta myös tilauskantamme
kasvoi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Tämä on meille samalla positiivinen haaste. Työtä on edessämme paljon lunastaaksemme asiakkaillemme antamamme lupaukset. Liikevaihtomme
kasvaa tänä vuonna selvästi. Tilauskanta ajoittuu kuitenkin viime vuotta tasaisemmin koko vuodelle ja osittain myös jo vuoden
2016 puolelle. Oma organisaatiomme sekä yhteistyöverkostomme joutuu ja pääsee näyttämään kykynsä. Näyttöä korkean tilauskannan läpiviemisestä meillä on, viimeksi viime vuoden lopulta. Olen siis vakuuttunut, että onnistumme haasteessamme
ja myös tuloksemme paranee selvästi viime vuodesta.

Kilpailuasema
Rauten kilpailuasema on pysynyt hyvänä. Rauten ratkaisut
auttavat asiakkaita varmistamaan toimitus- ja palvelukykyään
Rauten toimittaman tuotantoprosessin tai sen osan koko elinkaaren ajan. Tällaisissa investoinneissa toimittajan kokonaisosaaminen sekä laaja ja monipuolinen teknologiatarjonta ovat
ratkaisevassa asemassa. Asiakkaiden yhteistyökumppanivalinnoissa Rauten kilpailueduilla on suuri merkitys. Myös Rauten
vahva rahoitusasema sekä pitkäjänteinen sitoutuminen valittujen asiakasteollisuuksien palvelemiseen lisäävät uskottavuutta
ja parantavat kilpailuasemaa pitkäaikaisten investointihankkeiden toteuttajana.
Liiketoimintariskit
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyvä epävarmuus sekä kansainvälinen poliittinen epävakaus ylläpitävät lähiajan riskejä. Vuoden 2014 toimintakertomuksessa ja
tilinpäätöksessä kuvatuissa liiketoiminnan riskeissä ei ole katsauskaudella tapahtunut oleellisia muutoksia lukuun ottamatta
tilauskannan kasvun vaikutusta tulosnäkymiin.
Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erittäin
korkean tilauskannan ja työkuorman läpiviemiseen.
Näkymät vuodelle 2015
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ennätyskorkeaksi kasvanut tilauskanta vahvisti Rauten tulosnäkymiä. Rauten vuoden
2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja liiketuloksen
paranevan selvästi edellisestä vuodesta 2014.

Tutustu pörssitiedotteeseen kokonaisuudessaan osoitteessa
www.raute.com/Sijoittajat/Pörssitiedotteet.

Rautelle noin 13 miljoonan euron uusi tilaus Viroon
(pörssitiedote 24.4.2015)
Raute Oyj on saanut noin 13 miljoonan euron arvoiset tilaukset
koneista ja laitteista UPM Plywoodin Otepään tehtaan laajennukseen Viroon. Toimituskokonaisuuteen sisältyvät tärkeimmät
laitteet ovat viilun sorvaus-, saumaus ja paikkauslinjat, viilunkuivaaja ja vanerin ladontalinja. Lisäksi kauppaan sisältyy konenäkö- ja kosteusanalysaattoreita sekä tehtaan tiedonkeruuja hallintajärjestelmä. Toimitukset tapahtuvat kevään ja kesän
2016 aikana. Laitteet valmistetaan Rauten Nastolan, Shanghain
ja Kajaanin tehtailla.
Rauten vahva osaaminen vanerintuotannon kokonaisprosessin
ja erityisesti sen kriittisten osien osaajana näkyy toimituskokonaisuuden laajuudessa. Toimittajavalintaan vaikuttivat Rauten
aikaisemmat onnistuneet toimitukset niin UPM Plywoodin eri
tehtaille kuin muutkin referensit.
UPM Plywood on Euroopan johtava vanerinvalmistaja ja sillä on
tuotantoa Suomen lisäksi Virossa ja Venäjällä. Rautelta tilatut
laitteet kuuluvat Otepään tehtaan investointiohjelmaan, jolla tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti kasvatetaan 90 000
kuutiometriin.
Nyt saatu tilaus ei vaikuta Rauten tulosnäkymiin vuodelle 2015.
Koko vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja
liiketuloksen paranevan selvästi vuodesta 2014.

Seuraava tapahtuma:
28.7.2015 noin klo 9: Osavuosikatsaus Q2/2015.
Tiedotustilaisuus klo 14.00-15.00, Hotelli Scandic Simonkenttä.

Raute vahvasti esillä alansa suurimmilla messuilla
Hannoverissa ensi viikolla

11.-15.5.2015
Raute Hall 27, Stand J38

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

