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Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
(Pörssitiedote 28.3.2017)

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2017 vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2016 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 1,00 euroa A- ja K-sarjan osaketta kohti.
Maksupäivä on 6.4.2017 ja vastaava täsmäytyspäivä
30.3.2017.
Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin DI
Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM Mika
Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, TkL Laura Raitio, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen.
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot
ovat edelleen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 20.000 euroa
toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot korvataan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.
Tutustu pörssitiedotteeseen kokonaisuudessaan osoitteessa www.raute.com.

Raute Oyj:n hallitukseen valittiin uutena jäsenenä tekniikan lisensiaatti (puunjalostustekniikka) Laura Raitio,
s.1962, joka on toiminut Diacor terveyspalvelut Oy:n
toimitusjohtajana 2014-3/2017. Aiemmin hän on toiminut Ahlstrom Oyj:n Building and Energy -liiketoimintaalueen johtajana 2009–2014 ja johtoryhmän jäsenenä 2006–2014, Ahlstrom Oyj:n markkinointijohtajana
2006–2008, Ahlstromin Tapetti- ja julistepaperit, esikyllästetyt huonekalupaperit ja hiomapaperit -tuotelinjojen johtajana Osnabrückissä Saksassa 2002–2005 sekä
Ahlstrom Kauttua Oy:n toimitusjohtajana 2001–2002.
Hänellä on ollut useita johtotason tehtäviä Ahlstromin
erikoispaperi-liiketoiminnoissa vuodesta 1990 lähtien.
Laura Raitio toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä
Neste Oyj:ssä (2011-) ja Suominen Oyj:ssä (2015-). Hän
on myös Boardman Oy:n partneri ja hallituksen jäsen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 11.4.2017 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com >
Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous > Yhtiökokous
2017.

Rauten tuore vuosikertomus 2016 on luettavissa osoitteessa
www.raute.com > Sijoittajat > Julkaisut.
Rauten osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017 julkaistaan perjantaina 28.4.2017.

Raute Oyj vahvistaa asemaansa vanerin ja sahatavaran lujuusmittausteknologiassa ostamalla Metriguard Inc.:n liiketoiminnan
(Pörssitiedote 31.3.2017 klo 23.00)

Raute Oyj ja Metriguard Inc. -yhtiön omistajat ovat tänään sopineet Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitsevan Metriguard Inc.:n liiketoiminnan ostamisesta.
Vuonna 1972 perustettu Metriguard tunnetaan markkinajohtajana teollisessa tuotantoprosessissa valmistettavan sahatavaran ja viilun lujuuslajitteluteknologiassa.
Metriguard myy ja huoltaa mittauslaitteistoja viilu- ja
vaneriteollisuudelle sekä sahoille maailmanlaajuisesti.
Yhtiön tuotanto on keskittynyt Pullmaniin Washingtonin
osavaltiossa. Metriguardin laitekantaa on asennettuna
Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Australiassa sekä Uudessa Seelannissa.
Metriguardin tuotteet täydentävät hyvin Rauten tuotetarjontaa. Metriguardin laitteita on vuosien aikana integroitu kymmeniin Rauten toimituksiin. Metriguardin
liikevaihto vuonna 2016 oli 4,6 miljoonaa Yhdysvaltain
dollaria, liikevoitto 0,8 miljoonaa dollaria, ja yhtiö työllistää 26 henkilöä.
Metriguard-liiketoimintaa jatketaan Rauten Yhdysvaltoihin perustamassa uudessa tytäryhtiössä, Metriguard
Technologies Inc.:ssä, jonka taloudelliset tiedot tullaan
raportoimaan osana Rauten puutuoteteknologia -segmenttiä. Yrityskaupan arvioidaan vaikuttavan positiivisesti Rauten liikevaihtoon vuonna 2017 ja Rauten kannattavuuteen vuodesta 2018.

Kuvassa kättelevät Metriguard Inc.:n perustaja ja toimitusjohtaja Jim
Logan (oikealla) ja Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiski.

Yrityskauppa toteutetaan liiketoimintakauppana, sisältäen Metriguardin aineetonta omaisuutta, käyttöpääomaa
sekä kiinteää omaisuutta pois lukien kiinteistöt. Metriguardin nykyinen henkilöstö siirtyy liiketoimintakaupassa. Yrityskauppahinta, arviolta 4,5 miljoonaa dollaria,
maksetaan kahdessa erässä. Peruskauppahinta 3,1 miljoonaa dollaria maksetaan liiketoiminnan siirron yhteydessä, ja lisäkauppahinta, jonka suuruus riippuu liiketoiminnan siirtoa seuraavan 12 kuukauden liikevaihdosta,
maksetaan kesällä 2018.
Lue pörssitiedote kokonaisuudessaan osoitteessa
www.raute.com.
Tutustu Metriguard yhtiöön osoitteessa
www.metriguard.com.

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa
toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki)
ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita
sahatavaralle. 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, Shanghain alueella Kiinassa ja
Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2016 oli 113,1 miljoonaa euroa.
Henkilöstön määrä vuoden 2016 lopussa oli 643. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

