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Konsernin liikevaihto 87,8 Me (60,0 Me) kasvoi 46 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 129 Me (89 Me).
Liiketulos oli 5,3 Me (-1,0 Me). Tulos ennen veroja oli 5,3 Me (-1,0 Me).
Osakekohtainen tulos oli 1,07 euroa (-0,21 e).
Tuloskehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä vakaana. Liikevaihto oli 31,4 Me ja liiketulos 1,9 Me voitollinen. Uusien
tilausten määrä 14 Me jäi alhaiseksi. Tilauskanta katsauskauden lopussa 83 Me oli edelleen vahva.
Tulosnäkymissä ei muutosta. Rauten vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja liiketuloksen paranevan selvästi
vuodesta 2014.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: Tuloskehitys jatkui vakaana
Olen tyytyväinen kolmannen vuosineljänneksen onnistumiseemme. Kasvumme oli vahvaa suunnitelmiemme mukaisesti ja tuloksemme parani sitä vastaten selvästi viime vuodesta.
Maailmantalous ja markkinatilanne toimintaympäristössämme
ovat viime kuukausina kokonaisuutena kääntyneet lievästi epävarmempaan suuntaan. Tämä kehitys yhdessä asiakkaidemme
investointisuunnitelmien ajoittumisen kanssa johtivat siihen,
että uusien tilaustemme määrä jäi kolmannella vuosineljänneksellä alhaiseksi. En kuitenkaan pidä yhden neljänneksen alhaista tilausten määrää huolestuttavana. Alkuvuoden vahvan
tilauskertymän johdosta liikevaihtomme on kasvanut ja tilauskantamme on edelleen vahva. Teknologiapalveluidemme tuotteiden, erityisesti varaosien kysyntä on jatkunut hyvällä tasolla,
mikä kertoo asiakkaidemme tuotantolaitosten toimivan hyvällä
käyttöasteella. Voimme siis olla luottavaisia lähitulevaisuuden
suhteen.
Kolmen vuosineljänneksen yhteenlaskettu liikevaihtomme on
lähes koko viime vuoden liikevaihdon tasolla. Tämä on hyvä
osoitus toimitusorganisaatiomme venymiskyvystä ja toimivuudesta. Kannattavuutemme on kehittynyt odotetusti liikevaihdon kasvun mukaisesti. Olemme onnistuneet pitämään kustannustasomme ennakoimamme mukaisena huolimatta korkeasta
työkuormasta niin omilla tehtaillamme kuin yhteistyökumppaniverkostossammekin. Kehittyvien markkinoiden, erityisesti
Kiinan, talouskasvun hidastuminen on viivästyttänyt myös niille

markkinoille kehittämiemme tuotteiden myynnin kasvua. Arvioin tämän kuitenkin olevan vain väliaikainen viive. Panostuksemme kehittyville markkinoille tulevat kantamaan hedelmää
ja jatkamme niitä.
Tilauskannastamme yli viisikymmentä miljoonaa euroa ajoittuu
jo ensi vuodelle. Kuluneen neljänneksen, uskoakseni väliaikaisesta hiljaisesta tilauskertymästä huolimatta, arvioin näkymiemme olevan jo nyt vahvat ensi vuodellekin.

Steicon LVL-tehdas Puolassa juhlisti avajaisiaan 11.9.2015, jolloin oli kulunut vähemmän kuin 15 kuukautta siitä, kun Steico allekirjoitti Rauten kanssa sopimuksen koneiden ja laitteiden toimittamisesta Czarna Wodan tehtaalle.

Kilpailuasema
Rauten kilpailuasema on pysynyt hyvänä. Rauten ratkaisut auttavat asiakkaita varmistamaan toimitus- ja palvelukykyään tuotantoprosessinsa 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 korkean
tilauskannan ja työkuorman läpiviemiseen sekä uusien tilausten
määrän kehitykseen.

SijoitusInvest 11.-12.11.2015
Raute on vahvasti esillä SijoitusInvest 2015 -tapahtumassa 11.
- 12.11.2015, Wanha Satama, Helsinki (Rauten kontaktipiste
C18).
Rauten esitys kumpanakin pävänä
11.11.2015 klo 14.00 – 14.20 Sijoitus-Plaza C – Raute esittäytyy: Teknologiaratkaisuja vaneri- ja puutuoteteollisuudelle
maailmanlaajuisesti , toimitusjohtaja Tapani Kiiski.
12.11.2015 klo 16.00 – 16.20 Sijoitus-Plaza C – Raute esittäytyy: Teknologiaratkaisuja vaneri- ja puutuoteteollisuudelle
maailmanlaajuisesti , toimitusjohtaja Tapani Kiiski.
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski on tavattavissa esityksensä jälkeen Rauten kontaktipisteessä 11.11.2015 klo 14.30 - 16.30
sekä 12.11.2015 klo klo 16.30-17.30.
Lisätietoja SijoitusInvest -tapahtumasta http://www.sijoitusinvest.fi/index. Kävijälle on tapahtumaan vapaa sisäänpääsy.

Näkymät vuodelle 2015
Toteutunut liikevaihto- ja tuloskehitys sekä vuodelle 2015 ajoittuva tilauskanta tukevat Rauten tulosnäkymiä. Rauten vuoden
2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja liiketuloksen
paranevan selvästi edellisestä vuodesta 2014.
Tutustu osavuosikatsaukseen osoitteessa www.raute.com ja
pörssitiedotteisiin osoitteessa www.raute.com / Sijoittajat / Pörssitiedotteet.

Raute menestyy hyvin Balancen listalla
Tutustu Balancen listaan osoitteessa:
http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/analyysit/balancenlista/

Rautelle Menestyjä-sertifikaatti
Taloustiedotteet vuonna 2016
16.2.2016: Tilinpäätöstiedote.
29.4.2016: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu.
27.7.2016: Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu.
26.10.2016: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu.
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa torstaina 31.3.2016.

Kauppalehden tutkimus- ja analyysiyksikkö on analyysinsä
perusteella luokitellut Rauten menestyjäyritykseksi ja antanut
meille Menestyjä-sertifikaatin.

Kauppalehden

Menestyjäyritys
2015

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

