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Raute muuttaa ohjaustaan vuoden 2017 liikevaihdon ja -tuloksen osalta:
Liikevaihto kasvaa selvästi ja liiketulos paranee selvästi
(Pörssitiedote 27.7.2017)

Raute muuttaa vuoden 2017 ohjaustaan. Aikaisemman lausuman mukaan liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee edellisestä vuodesta. Vahvan tilauskannan, uusien tilausten kertymän ja aktiivisena jatkuvan kysynnän takia liikevaihdon arvioidaan nyt kasvavan
selvästi ja liiketuloksen myös paranevan selvästi.

Rautelle yli 11 miljoonan euron tilaus Yhdysvaltoihin
(Pörssitiedote 31.7.2017)

Raute Oyj on saanut yli 11 miljoonan euron arvoisen tilauksen viilupalkin (LVL, Laminated Veneer Lumber) ladontalinjasta Roseburg
Forest Products, Inc. -nimiseltä yritykseltä (RFP) Roseburgista, Oregonin osavaltiosta Yhdysvalloista.
Rauten saama tilaus muodostuu erittäin korkean kapasiteetin omaavasta LVL-ladontalinjasta, joka toimitetaan vuoden 2018 loppupuolella RFP:n uudelle LVL-tehtaalle Chesteriin, Etelä-Carolinan osavaltioon Yhdysvaltoihin. RFP:n uusi LVL-tehdas 285.000 m3:n
vuotuisella kapasiteetillaan tulee olemaan yksi maailman suurimpia kapasiteetteja omaavista yksittäisistä LVL-linjoista. Koneet ja
laitteet suunnitellaan ja valmistetaan Rauten Pohjois-Amerikan yksikössä Deltassa, Vancouverin alueella Kanadassa.
Rauten ja RFP:n välinen yhteistyö on jatkunut pitkään. Raute on toimittanut RFP:n vaneri- ja LVL-tehtaille eri kokoisia projekteja,
joista suurin on ollut vuonna 2000 Roseburgiin, Oregonin osavaltioon Yhdysvaltoihin toimitettu RFP:n ensimmäinen LVL-linja.
LVL:n kysyntä on kasvanut Yhdysvalloissa tasaisesti viime vuosina. Rakentamalla uuden LVL-tehtaan Roseburg vastaa tähän kysyntään tavoitteenaan säilyttää vahva markkina-asemansa. LVL:n ladontalinjan toimittajavalintaan vaikuttivat Rauten laaja kokemus
aiemmista toimituksista sekä Rauten johtava asema LVL-prosessiteknologiasta.
Nyt saatu tilaus ei vaikuta Rauten tulosnäkymiin vuodelle 2017, mutta se vahvistaa vuoden 2018 tilauskantaa. Rauten vuoden
2017 liikevaihto kasvaa selvästi ja liiketulos paranee selvästi vuodesta 2016.

Raute Oyj - Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017
(Pörssitiedote 1.8.2017)

•
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•
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Konsernin liikevaihto 71,8 Me (53,7 Me) kasvoi 34 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 52 Me (28 Me).
Liiketulos oli 4,1 Me (2,9 Me), jossa on kasvua 41 % vertailukauteen. Tulos ennen veroja oli 4,2 Me (2,8 Me).
Osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (0,51 e).
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 35,2 Me ja liiketulos 1,4 Me voitollinen. Uusien tilausten määrä oli 29 Me. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 86 Me (32 Me).
Raute muutti ohjaustaan vuoden 2017 osalta 27.7.2017. Rauten vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja
liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi vuodesta 2016.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: Uudet tilaukset ylläpitävät vahvaa tilauskantaa
Voimme edelleen olla tyytyväisiä koko alkuvuoden kehitykseemme niin liikevaihdon kasvun kuin liiketuloksen paranemisenkin osalta. Molemmat olivat odotustemme mukaisia.
Uusien tilaustemme määrä, 29 miljoonaa euroa toisella neljänneksellä, oli hyvällä tasolla huomioiden, että siihen ei sisälly isoja yksittäisiä hankkeita. Hiljaisemman jakson jälkeen
modernisointienkin kysyntä vilkastui. Uusien tilausten osalta
Euroopan markkina on edelleen poikkeuksellisen vahva. Aktii-

visessa neuvotteluvaiheessa on kuitenkin hankkeita myös mm.
Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Venäjällä. Arvioin, että lähitulevaisuudessa muut markkina-alueet tulevat täydentämään
Euroopan kysyntää.
Toisen neljänneksen aikana toimituksemme etenivät suunnitelmien mukaisesti. Suhteelliseen kannattavuuteemme vaikuttivat huhtikuun alussa hankitun Metriguard-liiketoiminnan
käynnistäminen, lisäpanostukset Kiinan markkinoille sekä

myyntiin ja markkinointiin. Jatkoimme myös panostuksiamme
tuotekehitykseen ja erityisesti digitaalisten palveluidemme kehittämiseen.
Tilauskantamme on pysynyt vahvana, joten pysymme hyvässä
vauhdissa ja resurssimme ovat korkeassa kuormassa myös koko
loppuvuoden ajan. Tavoitteemme on suuren loppuvuodelle
ajoittuvan tilauskannan toimittaminen ajallaan, onnistuneesti ja suunnittelemiemme kustannusten puitteissa, jota myötä
myös suhteellinen kannattavuutemme vuoden jälkimmäisellä
puoliskolla paranee. Tällaisissa tilanteissa onnistumisesta meillä
on näyttöjä lähimenneisyydestä. Osaltaan tässä onnistuminen
on myös asiakkaistamme kiinni ja tarvitsemmekin onnistumista
myös heidän taholtaan.
Hyvän vuoden alun, vahvan tilauskannan ja aktiivisena jatkuvan kysynnän ansiosta olen vakuuttunut, että liikevaihtomme
kasvaa selvästi ja sen myötä liiketuloksemme paranee selvästi
viime vuodesta.
Kilpailuasema
Rauten kilpailuasema on pysynyt ennallaan ja on hyvä. Rauten
ratkaisut auttavat asiakkaita varmistamaan toimitus- ja palvelukykyään tuotantoprosessinsa tai sen osan koko elinkaaren
ajan. Tällaisissa investoinneissa toimittajan kokonaisosaaminen
sekä laaja ja monipuolinen teknologiatarjonta ovat ratkaisevassa asemassa. Rauten kilpailuedut ovat merkittäviä asiakkaiden
yhteistyökumppanivalinnoissa. Myös Rauten vahva rahoitusasema sekä pitkäjänteinen sitoutuminen valittujen asiakasteollisuuksien palvelemiseen lisäävät uskottavuutta ja parantavat
kilpailuasemaa pitkäaikaisten investointihankkeiden toteuttajana.

Osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien määrä oli vuoden alussa 3.625 ja katsauskauden lopussa 4.093. K-sarjan osakkeita omisti katsauskauden lopussa 55 yksityishenkilöä (50). Hallintarekisteröityjen
osakkeiden osuus oli 2,7 prosenttia (2,7 %). Yhtiö ei saanut
katsauskaudella liputusilmoituksia.
Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistus
katsauskauden lopussa oli yhteensä 249.973 kappaletta yhtiön
osakkeita vastaten 5,9 prosenttia (5,7 %) yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä ja 11,2 prosenttia (11,2 %) äänimäärästä.
Johtoryhmä
Raute-konsernin johtoryhmä ja sen jäsenten vastuualueet
ovat:
Tapani Kiiski, President and CEO, puheenjohtaja – myynti,
Arja Hakala, Group Vice President, Finance, CFO – talous ja
rahoitus,
Marko Hjelt, Group Vice President, Human Resources - henkilöstö ja osaaminen,
Mika Hyysti, Group Vice President, Technology - teknologia,
tuotteet ja tuotekehitys,
Timo Kangas, Group Vice President, EMEA - markkina-alue
EMEA,
Antti Laulainen, Group Vice President, Technology Services
and Sales Management - teknologiapalvelut ja sales management
Petri Strengell, Group Vice President, Supply Chain - hankinta ja tuotanto.

Huhtikuussa hankitut Metriguard-tuotteet täydentävät Rauten
tuotetarjontaa. Metriguardin laitteita on vuosien aikana integroitu kymmeniin Rauten toimituksiin. Laitekantaa on käytössä
Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja
Australiassa sekä Uudessa Seelannissa.

Tulevat tapahtumat
30.8.2017 klo 8 -10
Nordnet-sijoitustilaisuus
Yliopistonkatu 5, 3. krs, Helsinki
6.9.2017 klo 16 - 19.45
Pörssi-ilta Pienet helmet
Pörssisäätiö, Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki
31.10.2017 noin klo 9
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017

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.

