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Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016
(Pörssitiedote 15.2.2017)
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Konsernin liikevaihto 113,1 Me (127,3 Me) laski 11 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä 162 Me
(145 Me) kasvoi 11 %. Tilauskanta vuoden lopussa 106 Me (60 Me) oli uudella ennätystasolla.
Liiketulos 8,6 Me (8,1 Me) kasvoi 5 %. Tulos ennen veroja oli 8,2 Me (8,1 Me). Tilikauden tulos oli
6,7 Me (6,7 Me).
Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 1,60 euroa (1,65 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna
1,59 euroa (1,64 e).
Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 36,0 Me ja liiketulos 4,3 Me. Uusien tilausten määrä 42 Me
oli hyvällä tasolla.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa 1,00 euroa (0,80 e) osaketta
kohti.
Rauten vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuodesta
2016.

Lue koko tilinpäätöstiedote osoitteessa www.raute.com. Tutustu toimitusjohtaja Tapani Kiiskin esitykseen tiedotustilaisuudessa 15.2.2017, osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Julkaisut.

Rauten vuosikertomus 2016
julkaistu
Rauten vuosikertomus 2016 on julkaistu 2.3.2017
yhtiön verkkosivuilla www.raute.com.
Painettu vuosikertomus postitetaan 200 suurimmalle
osakkeenomistajalle ja pyynnöstä myös muille viikolla
12.
Painetun vuosikertomuksen vot tilata sähköpostitse
osoitteesta ir@raute.com.

Yhtiön verkkosivuilta www.raute.com > Sijoittajat > Julkaisut ovat luettavissa myös
•
•
•

Rauten tilinpäätös 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Palkka- ja palkkioselvitys 2016 sekä Palitsemisraportti vuodelta 2016.

Rauten ylimmälle johdolle uusi
suoriteperusteinen, osakkeen
arvoon perustuva pitkän aikavälin
kannustinjärjestelmä
Raute Oyj:n hallitus on päättänyt uuden suoriteperusteisen, osakkeen arvoon perustuvan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käyttöönotosta konsernin ylimmälle
johdolle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa
omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarjoamalla heille kilpailukykyinen
pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä.
Tutustu
tiedotteeseen
kannustinjärjestelmästä
(15.2.2017) osoitteessa: www.raute.com > Pörssitiedotteet.

Rauten varsinainen yhtiökokous
28.3.2017
(Yhtiökokouskutsu julkaistu pörssitiedotteella 3.3.2017)

Raute Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina, maaliskuun
28. päivänä 2017 kello 18.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 17.00.
Yhtiökokouskutsu, yhtiökokouksen asialistalla olevat
hallituksen sekä sen valiokuntien ehdotukset ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com.
Raute Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätösasiakirjat, jotka
sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen,
ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2017 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään torstaina
23.3.2017 kello 16.00.
- kirjeitse osoitteeseen Raute Oyj, PL 69, 15551 NASTOLA;
- sähköpostitse eija.salminen@raute.com;
- faksilla numeroon 03 829 3200 tai
- puhelimitse numeroon 03 829 3302 (Eija Salminen).

Seuraavat tapahtumat
13.3.2017 Yhtiöilta
Raute on mukana Osakesäästäjien Keskusliiton järjestämässä yhtiöillassa maanantaina
13.3.2017 klo 17:30-20:30 Ruoholahdessa (Itämerenkatu 11-13). Tilaisuudessa esittäytyvät Rauten lisäksi Glaston ja Aspo, ja analyysiyhtiö Inderes esittää tilaisuuden alussa markkinakatsauksen. Yhtiöillan tarkempi aikataulu ja ilmoittautumislinkki löytyvät tästä:
https://www.osakeliitto.fi/events/osakesaastajien-yhtioilta-helsingissa-4/
Tilaisuus myös kuvataan ja lähetetään livecastina Inderesin ja OSKL:n nettisivujen kautta.
28.3.2017 Yhtiökokous
28.4.2017 Osavuosikatsaus
Rauten osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017 julkaistaan perjantaina 28.4.2017.

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 2016 oli 113,1 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2016 lopussa oli 643. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

