Sijoittajakirje
			
31.8.2016

Rautelle yhteensä lähes 32 miljoonan euron tilaukset Venäjälle
(pörssitiedote 24.8.2016)
Raute Oyj on saanut yhteensä lähes 32 miljoonan
euron arvoiset tilaukset Vyatskiy Fanernyi Kombinatin tehtaan laajennukseen Kirovin seudulle Venäjälle. Kauppa solmittiin italialaisen Carmac Group srl:n
kanssa, joka toimii hankkeessa EPC-urakoitsijana.
Vyatskiy Fanernyi Kombinatilla on Kirovin alueella
koivuvaneritehdas, jonka koko tuotantoprosessin
Raute toimitti vuonna 2006.
Rauten nyt saamat uudet tilaukset pitävät sisällään
koivuvaneritehtaan koko tuotantoprosessin: tukin käsittely, kaksi viilunsorvauslinjaa, kaksi viilunkuivauslijaa, kaksi viilunsaumauslinjaa, automaattinen viilunpaikkauslinja, kaksi vanerin ladonta- ja
puristuslinjaa, vanerin reunasahaus, kittaus- ja pinnoituslinjat. Kauppaan sisältyy myös automaattinen viilunpaikkauslinja sekä pinnoituslinja Vyatskiyn olemassa olevalle tehtaalle. Uuden tehtaan
koneiden toimitukset ajoittuvat vuoden 2017 toi-

selle neljännekselle. Olemassa olevalle tehtaalle
menevät laitteet toimitetaan näiden jälkeen. Laitteet suunnitellaan ja valmistetaan Rauten yksiköissä Nastolassa, Shanghaissa ja Kajaanissa.
Vyatskiy Fanernyi Kombinatin ja Rauten yhteistyö
on jatkunut nyt kymmenen uotta yrityksen ensimmäisen tehtaan rakentamisesta alkaen. Nyt tehdyt
kaupat ovat seurausta uuden omistajan kasvustrategian käynnistämisestä. Rauten vahva osaaminen
vanerintuotannon kokonaisprosessin osaajana näkyy toimituskokonaisuuden laajuudessa. Toimittajavalintaan vaikuttivat myös Rauten aikaisemman
toimituksen kokemukset sekä läsnäolo Venäjän
markkinoilla.
Nyt saatu tilaus ei vaikuta Rauten tulosnäkymiin
vuodelle 2016. Rauten liikevaihto ja liiketulos tulevat olemaan vuoden 2015 tasolla.

Vyatskiy Fanernyi Kombinatilla on Kirovin alueella koivuvaneritehdas, jonka koko tuotantoprosessin Raute toimitti vuonna 2006.

Rautelle yli 17 miljoonan euron tilaus Puolaan
(pörssitiedote 22.8.2016)

Raute Oyj on saanut noin 17,5 miljoonan euron arvoisen tilauksen viilupalkin (LVL, Laminated Veneer
Lumber) valmistamiseen tarvittavista koneista ja
laitteista Steico Spolka z o.o. -nimiseltä yritykseltä.
Steico Spolka z.o.o. on johtavan saksalaisen puurakennejärjestelmiä ja puukuitueristeitä valmistavan
Steicon SE:n tytäryhtiö Puolassa. Tilaus pitää sisällään Steicon Czarna Wodan tehtaalle Puolaan
toimitettavan LVL-linjan: viilun kuivauslinja, kuivaviilun lajittelu, saumaus- ja viistoamislinjat sekä
LVL-ladontalinja, esipuristin ja kuumapuristin. Koneet ja laitteet ovat alansa uusinta teknologiaa.
Rauten nyt saama tilaus liittyy Steicon ja Rauten kesäkuussa 2014 aloittaman LVL-tehdasprojektin toiseen vaiheeseen. Kyseisen projektin ensimäisessä
vaiheessa tilatut koneet ja laitteet on toimitettu ja
asennettu keväällä 2015. Tehdas käynnistettiin loppukesällä 2015, ja LVL:n tuotanto aloitettiin talvella 2015/2016. Steicon luottamus LVL-markkinoiden
myönteiseen kehittymiseen sekä Steicon ja Rauten
välinen kumppanuus ja menestyksellinen yhteistyö
Czarna Wodan LVL-tehtaan kehittämisessä ovat
luoneet pohjan nyt saadulle tilaukselle. Laajennuksen myötä Czarna Wodan ensimmäisessä vaiheessa
asennettu LVL:n tuotantokapasiteetti tulee kaksinkertaistumaan. Steicon LVL-tehtaan vuotuinen kapasiteetti tulee olemaan 160 000 m3, kun uusi linja
on täydessä tuotannossa.
Steico (www.steico.com) on yksi Euroopan johtavista puupohjaisten rakennusmateriaalien valmistajista. Steicon nykyinen tuotetarjonta kattaa
puukuitueristeet, tuulensuoja- ja rakennuslevyt,
lisäeristysjärjestelmät, I-palkit, kovalevyt ja LVL:n.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016
julkaistaan
keskiviikkona 26.10.2016.

Heinäkuussa 2015 puristettiin Steicon Czarna Wodan tehtaalla
ensimmäinen LVL-aihio, jossa on seitsemän viilukerrosta ja se
on 21 mm paksu, 2,5 metriä leveä ja 11 metriä pitkä.

LVL:n raaka-aineena Steico käyttää pääosin puolalaista mäntyä, joka antaa hyvät tekniset ominaisuudet LVL:lle.
Tilaukseen sisältyvät koneet ja laitteet valmistetaan
Rauten yksiköissä Nastolassa, Shanghaissa ja Kajaanissa. Toimitukset ajoittuvat vuoden 2017 ensimmäiselle puoliskolle. Uuden LVL-tehtaan tuotannon
arvioidaan olevan täydessä käynnissä vuoden 2018
puoliväliin mennessä.
Nyt saatu tilaus ei vaikuta Rauten tulosnäkymiin
vuodelle 2016. Rauten liikevaihto ja liiketulos tulevat olemaan vuoden 2015 tasolla.

Taloustiedotteet vuonna 2017
Raute Oyj julkaisee tiedotteen vuoden 2016 tilinpäätöksestä keskiviikkona 15.2.2017.
			
Rauten osavuosikatsaukset julkaistaan
seuraavasti:
- tammi-maaliskuu perjantaina 28.4.2017
- puolivuotiskatsaus tiistaina 1.8.2017
- tammi-syyskuu tiistaina 31.10.2017.
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa tiistaina 28.3.2017.

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.

