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Konsernin liikevaihto 127,3 Me (94,0 Me) kasvoi 35 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä 145
Me (112 Me) kasvoi 30 %. Tilauskanta vuoden lopussa 60 Me (44 Me) oli hyvällä tasolla.
Liiketulos +8,1 Me (+2,6 Me) yli kolminkertaistui edellisestä vuodesta. Tulos ennen veroja oli +8,1 Me
(+2,8 Me).
Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 1,65 euroa (+0,59 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 1,64 euroa (+0,59 e).
Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 39,5 Me ja liiketulos 2,8 Me. Uusien tilausten määrä 16 Me
jäi alhaiseksi.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 0,80 euroa osaketta kohti.
Rauten vuoden 2016 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan pysyvän vuoden 2015 tasolla.

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: ENNÄTYSTEN VUOSI 2015
Olen tyytyväinen vuoden 2015 kehitykseemme. Niin
uusien tilausten määrä, liikevaihto kuin liiketuloksemmekin olivat ennätystasoa.
Kannattavuutemme parani vahvan liikevaihdon
kasvun mutta myös toteuttamiemme kehitystoimenpiteiden ansiosta edellisestä vuodesta yli kolminkertaiseksi. Uusien tilausten määrä kertoo
asiakkaidemme luottamuksesta ja siitä, että kilpailukykymme on hyvä. Liikevaihtomme kasvu osoittaa
toimituskykymme ja kapasiteettimme joustavuuden olevan kunnossa. Ja tuloksemme paraneminen
osoittaa, että ”koneemme toimii, kun polttoainetta
riittää”! Kehitettävää on edelleen, mutta tästä on
hyvä jatkaa.
Talouskehitys päämarkkina-alueillamme ei helpottanut työtämme. Euroopan talous on kääntynyt
orastavaan kasvuun, mutta suurta tilausten määrää saamme kiittää ennen kaikkea asiakkaidemme
strategisten hankkeiden ajoittumisesta vuoteen
2015. Pohjois-Amerikassa talouskasvu jatkui vahvana, mutta rakentamisen aktiviteetti pysyi alhaisella
tasolla. Vaikka tärkeimmissä Etelä-Amerikan maissa
paikallinen talous on heikossa kunnossa, valuuttakurssit ja uudet, kilpailukykyiset tuotantolaitokset
auttavat asiakkaitamme menestymään vientimarkkinoilla. Aasiassa Kiinan talouskasvun hidastuminen
on aiheuttanut epävarmuutta laajemminkin. Venäjällä huono taloustilanne ja poliittinen epävarmuus
hidastavat investointien toteutusta. Viime vuoden
onnistumisistamme saamme kiittää pitkäjänteistä

työtämme yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän
menestyksensä eteen, heidän hyvää liiketoimintaansa ja uskoaan tulevaisuuteensa.
Viimeisen vuosineljänneksen ennätyskorkea liikevaihto on meille erityinen ilon aihe. Se kertoo, että
muutamien edellisten vuosien kehityshankkeemme
ovat onnistuneet. Liiketuloksemme oli myös hyvällä tasolla joskaan ei yltänyt vuoden 2014 viimeisen
vuosineljänneksen ennätykseen. Projektisalkkumme
poikkesi rakenteeltaan ja ajoitukseltaan vuoden
2014 lopun tilanteesta. Päätimme keskeyttää liiketoimintamme laajentamiseen ja kasvattamiseen tähdänneen uuden teknologian kehityshankkeen, josta
päätöksestä seurasi tulosta heikentäviä taseen erien arvonalentumisia. Päädyimme tähän ratkaisuun
teknisten ongelmien ja markkinatilanteen muutok-

sen vuoksi. Huolimatta tuotekehitykseen liittyvistä
riskeistä, uskomme tutkimus- ja kehityspanosten
olevan välttämätöntä kasvun ja tulevaisuuden kilpailuaseman vahvistamiseksi. Tästä osoituksena
olemme panostaneet tulevaisuuteemme tutkimusja kehitysmenoina mitattuna yli puolitoista kertaa
edellistä vuotta enemmän.
Tilauskantamme on edelleen hyvällä tasolla huolimatta loppuvuoden suhteellisen alhaisesta tilauskertymästä. Asiakkaillamme on useammilla
markkina-alueilla valmistelussa eri kokoisia, myös
tehdaslaajuisia, investointeja. Uskon myös panostustemme kehittyvien markkinoiden tuotteisiin
tuovan kasvua alkaneena vuonna. Teknologiapalveluidemme tuotteiden, erityisesti varaosien kysyntä jatkui hyvällä tasolla koko viime vuoden. Tämä
kertoo asiakkaidemme tuotantolaitosten toimivan
hyvällä käyttöasteella. Näistä lähtökohdista uskon
meidän onnistuvan säilyttämään alkaneena vuonna
sen tason, mihin viime vuonna onnistuimme pääsemään niin liikevaihdon kuin liiketuloksenkin osalta.
Parhaat kiitokseni asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta, henkilöstöllemme
erinomaisesta työstä ja venymisestä voimakkaasti
kasvaneen työkuorman toteuttamisessa, osakkeenomistajille osoittamastanne luottamuksesta, sekä
kaikille yhteistyökumppaneillemme panoksestanne
Rauten kehittämiseen ja menestymiseen.

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS
RAUTE OYJ:N HALLITUKSEN
KOKOONPANOSTA
(pörssitiedote 22.2.2016)

Raute Oyj:n nimitysvaliokunta on ilmoittanut ehdottavansa 31.3.2016 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi ja että hallitukseen valitaan edelleen puheenjohtajaksi diplomi-insinööri
Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Mika Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi diplomi-insinööri Joni Bask, oikeustieteiden kandidaatti Päivi Leiwo ja kauppatieteiden
maisteri Pekka Suominen sekä uudeksi hallituksen
jäseneksi diplomi-insinööri Patrick von Essen. Nykyisistä hallituksen jäsenistä diplomi-insinööri Risto
Hautamäki on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.
Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu DI Patrick
von Essen, s.1963, on toiminut Dovre Group Oyj:n
toimitusjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Tätä ennen hän on työskennellyt liiketoiminnan ja projektien johto- ja kehitystehtävissä Fiskars Oyj:ssä
(2012–2014), Neste Jacobs Oy:ssä (2011–2012), Pöyry
Group Oyj:ssä (1999–2011) sekä ABB Service Oy:ssä
(1998–1999). Patrick von Essen toimii tällä hetkellä
hallituksen jäsenenä Etteplan Oyj:ssä (2014–).
Seuraa pörssitiedotteita ja tutustu yhtiökokouksen
asialistaan Rauten kotisivuilla www.raute.com.

RAUTE YKKÖSENÄ PÖRSSIN TÄHTI- 2015 VUOSIKERTOMUS JULKAISTU
OSAKKEET 2015 -LISTALLA
Kauppalehti on julkaissut perinteisen vuoden tähtiosake -listauksensa. Raute sijoittui listan ykköseksi.
Tässä linkki juttuun.

Raute on julkaissut tänään vuoden 2015 vuosikertomuksensa. Painettu vuosikertomus on saatavilla viikolla 11 ja se postitetaan 200 suurimmalle
osakkeenomistajalle sekä pyynnöstä muille. Vuosikertomus on tilattavissa sähköpostisoitteesta
ir@raute.com.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ:
Rauten yhtiökokous 31.3.2016.
Rauten osavuosikastaus (3 kk 2016), 29.4.2016.
Rauten esiintymiset piensijoittajille
http://www.raute.fi/fi/kalenteri

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 asiakkaan 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 Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa,
Vancouverin alueella Kanadassa sekä Shanghain alueella Kiinassa. Rauten liikevaihto vuonna 2015 oli 127,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2015 lopussa oli 646. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

