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Raute vahvasti esillä SijoitusInvest
2015 -tapahtumassa
Raute oli vahvasti esillä SijoitusInvest 2015 -tapahtumassa Wanhassa Satamassa 11.-12.11.2015 ja
herätti kiinnostusta messuilla kävijoiden joukossa.
Toimitusjohtaja Tapani Kiiskin esitystä C Plazalla
seurasi kumpanakin messupäivänä runsas joukko
Rautesta kiinnostuneita messuvieraita, ja Rauten
PR-henkilö Patchman Rauten kontaktipisteessä herätti mielenkiintoa messuvieraiden keskuudessa.

Talouselämä -lehti: Rauten ote pitää
4.12.2015 ilmestyneessä Talouselämä-lehdessä on
25 sisukasta tositarinaa Suomesta – yhtenä tarinana toimittaja Matti Kankareen kirjoittama artikkeli
”Rauten ote pitää”, jonka voi lukea tästä linkistä.
(http://summa.talentum.fi/article/te/uutiset/rautenote-pitaa/242378)

Rauten menestys
Balancen listalla jatkuu
Raute on noussut sijalle 1 Balance Consultingin osavuosikatsauskauden jälkeen päivittämällä Balancen
Listalla. Edellisellä listalla Rauten sijoitus oli kolmas.

Kiinan vanerimarkkinoista
Rauten osavuosikatsaustilaisuudessa 30.10.2015
avattiin tarkemmin Kiinan vanerimarkkinoita ja
niitä palvelevan laite- ja konevalmistajien mahdollisuuksia. Tutustu osavuosikatsausmateriaaliin tarkemmin sijoittajasivuillamme, jonne linkki tässä.

Balancen Listan tavoitteena on löytää suomalaiset
pörssiyhtiöt, joilla on paljon arvonnousuun ja osinkoon myönteisesti vaikuttavia ominaisuuksia. Lista
laaditaan neljästi vuodessa osavuosikatsauskauden
jälkeen ja lisäksi tehdään neljä osapäivitystä. Lista
ei automaattisesti päivity julkaisujen välillä vaan
sen tiedot perustuvat julkaisuhetken tilanteeseen.
Viimeisin lista on päivitetty 20.11.2015.
Balancen Listaan pääset tutustumaan tarkemmin
tästä linkistä

Varkauden LVL-tehtaan asennukset
alkaneet
Stora Enson Varkauden LVL:n (Laminated Veneer
Lumber, viilupalkki) tuotantolinjan koneiden ja laitteiden asennukset ovat alkaneet marraskuussa.
Raute sai tilauksen Stora Enso Wood Products Oy:ltä
maaliskuussa.

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.

Rauten PR-hahmo - Patchman.

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

