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Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 36,6 Me (26,4 Me) kasvoi 38 % vertailukaudesta.
Liiketulos 2,7 Me (1,4 Me) lähes kaksinkertaistui vertailukaudesta. Tulos ennen veroja oli 2,9 Me (1,3 Me).
Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (0,22 e).
Uusien tilausten määrä 24 Me (13 Me) oli hyvällä tasolla. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 93 Me (44 Me).
Rauten vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuodesta 2016.

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: VUOSI ALKOI LUPAAVASTI
Voimme olla tyytyväisiä vuoden alun kehitykseemme niin liikevaihdon kasvun kuin liiketuloksen paranemisenkin osalta.
Molemmat olivat odotustemme mukaisia. Myös uusien tilaustemme määrä, 24 miljoonaa euroa, oli kohtuullisen hyvä, huomioiden sen, että siihen ei sisälly isoja yksittäisiä hankkeita.
Myös tilauskantamme on edelleen korkealla tasolla.
Keskisuurten investointihankkeiden kysyntä on ollut alkuvuoden aikana aikaisempaa vilkkaampaa. Tuotannon korkean
työkuorman lisäksi myynnillämmekin on ollut kiire. Myös uusia
tehdashankkeita on neuvotteluvaiheessa useita. Aktiivisena
edelleen jatkuva varaosien ja kunnossapidon kysyntä vahvistaa käsitystämme asiakkaidemme hyvästä tilanteesta. Modernisoinnit ovat ainoa tuotealueemme, jossa kysyntä oli hiljaista.
Arvioin tämän osittain johtuvan siitä, että markkinanäkymien
rohkaisemina asiakkaidemme mielenkiinto on painottunut uusien laitteiden hankintaan. Maantieteellisesti vahvimpia alueita ovat tällä hetkellä perinteiset kehittyneet markkinat. Myös
Venäjällä kysynnän vilkastuminen on jatkunut.
Maaliskuun lopussa saimme päätökseen neuvottelut yrityskaupasta ja ostimme Metriguard-nimisen yrityksen liiketoiminnan Yhdysvalloissa. Liiketoiminta siirtyi omistukseemme huhtikuun alussa. Hankittu teknologia täydentää
tarjontaamme viilu- ja vaneriteollisuuksien raaka-aineen käytön optimoinnin alueella ja yhdistettynä konenäköteknologiaamme luo uusia mahdollisuuksia tuotekehitykselle. Tunnemme Metriguardin tuotteet useiden asiakkaidemme prosesseista jo vuosien ajalta ja tiedämme ne laadukkaiksi, lähes teollisuusstandardin asemassa oleviksi. Lisäksi
pääsemme nyt laajentamaan tarjontaamme sahateollisuuteen ja auttamaan meille uutta asiakaskuntaa optimoimaan
oman prosessinsa raaka-aineen arvoa. Metriguard edustaa juuri yhtä strategiamme mukaista kasvualuetta ja siten
olemme suorastaan innoissamme tästä uudesta mahdollisuudesta. Olen vakuuttunut, että tämä yrityskauppa on hyvä
järjestely niin Rautelle kuin Metriguardillekin.
Hyvän vuoden alun, vahvan tilauskannan ja aktiivisena jatkuvan kysynnän ansiosta on helppo olla vakuuttunut, että
liikevaihtomme kasvaa ja liiketuloksemme paranee viime vuodesta.

Konsernirakenne
Raute-konserniin perustettiin uusi tytäryhtiö Metriguard
Technologies, Inc. Yhdysvaltoihin. Uusi tytäryhtiö oli sopimusosapuolena Metriguard Inc.:n liiketoimintakaupassa ja se jatkaa Metriguard Inc.:n liiketoimintaa 3.4.2017
alkaen.
Osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien määrä oli vuoden alussa 3.625 ja
katsauskauden lopussa 3.744. K-sarjan osakkeita omisti
katsauskauden lopussa 50 yksityishenkilöä (50). Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 2,4 prosenttia (3,2
%).

Näkymät vuodelle 2017
Vahvan tilauskannan ja vallitsevan kysyntätilanteen perusteella Rauten vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan
kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuodesta
2016.

Tutustu osavuosikatsaukseen kokonaisuudessaan osoitteessa www.raute.com.

Yhtiö ei saanut katsauskaudella liputusilmoituksia.
Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistus katsauskauden lopussa oli yhteensä 259.747 kappaletta yhtiön osakkeita vastaten 6,2 prosenttia (5,8 %)
yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 11,3 prosenttia
(11,2 %) äänimäärästä.

Raute vahvistaa asemaansa vanerin ja sahatavaran lujuusmittausteknologiassa ostamalla Metriguard Inc.:n liiketoiminnan.
Metriguard-liiketoimintaa jatketaan Rauten Yhdysvaltoihin perustamassa uudessa tytäryhtiössä, Metriguard Technologies Inc.:ssä,
jonka taloudelliset tiedot tullaan raportoimaan osana Rauten puutuoteteknologia -segmenttiä.

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.

