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Raute Oyj:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018

Raute Oyj:n maksuton osakeanti
yhtiölle itselleen

(Pörssitiedote 25.9.2017)

(Pörssitiedotteet 25.9.2017 ja 17.10.2017)

Raute Oyj julkaisee tiedotteen vuoden 2017 tilinpäätöksestä
torstaina 15.2.2018.

Raute Oyj:n hallitus on 28.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla päättänyt osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n mukaisesta 8.913 uuden A-sarjan
osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut A-sarjan osakkeet ja ne
tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet
kuin yhtiön vanhat A-sarjan osakkeet.

Rauten puolivuosikatsaus ja kaksi osavuosikatsausta julkaistaan seuraavasti:
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu perjantaina 27.4.2018
- puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu tiistaina 31.7.2018
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu keskiviikkona 31.10.2018.
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa torstaina 22.3.2018.

Rauten osavuosikatsaus
1.1.-30.9.2017 julkistetaan
tiistaina 31.10.2017 noin klo 9
Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille
ja tiedotusvälineille samana päivänä 31.10.2017 klo 14.0015.00. Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Espa-kabinetti,
Simonkatu 9, Helsinki.
Tervetuloa tutustumaan Q3/2017 tulokseemme sekä näkymiin loppuvuodelle 2017. Tilaisuudessa avataan tarkemmin
vuoden 2016 vanerinvalmistus- ja -kulutuslukuja. Aiheista
kertovat Raute Oyj:n toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Arja Hakala.
Ilmoittautumiset
toivomme
viimeistään
perjantaina
27.10.2017: Raute Oyj, Eija Salminen (eija.salminen@raute.
com, puh. 050 380 1517) tai GMO Goodmarketing Oy, Esa
Kytö (esa.kyto@goodmarketing.fi, puh. 040 528 0050).

Osakeannin jälkeen yhtiön A-sarjan osakkeiden kokonaismäärä nousee 3.239.174 kappaleesta 3.248.087 kappaleeseen,
joista 8.913 kappaletta on yhtiön hallussa omina osakkeina.
Osakkeiden kokonaismäärä nousee 4.230.335 kappaleesta
4.239.248 kappaleeseen.
Yhtiö toteuttaa osakeannin itselleen, jotta sillä on hallussaan
omia osakkeita käytettäväksi osakeohjelman 2016 – 2018 mukaisten osakepalkkioiden suorittamiseen. Kyseinen osakeohjelma on osa yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää, josta
yhtiö tiedotti 12.2.2014. Kyseiset osakepalkkiot suoritetaan
viimeistään keväällä 2018.
Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 17.10.2017 ja
otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä yhtiön vanhojen A-sarjan osakkeiden kanssa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 18.10.2017 alkaen.

Seuraa meitä verkossa
www.raute.com
Twitter: @rautemachinery, @RauteOyj, @RauteCorp
LinkedIn: Raute Oyj
Facebook: Raute Corporation
Instagram: @raute_corporation
Youtube: www.youtube.com/RauteMachinery

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.

