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Konsernin liikevaihto 109,0 Me (77,1 Me) kasvoi 41 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 94 Me (120 Me).
Liiketulos oli 8,3 Me (4,3 Me), jossa on kasvua 94 % vertailukauteen. Tulos ennen veroja oli 8,3 Me (3,9 Me).
Osakekohtainen tulos oli 1,52 euroa (0,74 e).
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 37,2 Me ja liiketulos 4,2 Me. Uusien tilausten määrä oli 42 Me.
Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 89 Me (102 Me).
Tulosnäkymissä ei muutosta. Rauten vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja liiketuloksen arvioidaan
paranevan selvästi vuodesta 2016.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski:
Onnistuimme erinomaisesti kolmannella vuosineljänneksellä
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli tavoitteemme mukaista ja osaltaan nosti kannattavuutemme erinomaiselle tasolle. Olemme tyytyväisiä tuloskehitykseemme.
Olemme hyvässä vauhdissa osoittaa toteen arviomme suhteellisen kannattavuutemme paranemisesta vuoden toisella puoliskolla.
Kolmannen neljänneksen aikana onnistuimme toimituksissamme suunnitelmiemme mukaisesti. Suhteellisen kannattavuutemme parantuneesta tasosta saamme kiittää lähes
ennätyksellistä liikevaihtoa, kauden suhteellisesti alhaisempia
yleiskustannuksia sekä onnistumistamme projektien toteuttamisessa ja toimintamme kehittämishankkeissa. Myös uusien
tilaustemme määrä, 42 miljoonaa euroa, oli hyvällä tasolla.
Tilauskantamme on vahva ja meillä on merkittävä määrä tilauskantaa vuodelle 2018 ja vähän jo myös vuodelle 2019. Pysymme siis hyvässä vauhdissa ja resurssiemme käyttöaste on
korkea myös koko loppuvuoden ajan. Vuoden viimeiselle neljännekselle ajoittamamme tilauskanta ennakoi, että tästä vuodesta tulee muutamia aikaisempia vuosia tasaisempi liikevaihdon osalta. Viimeisen neljänneksen liiketulos tulee vastaamaan
liikevaihdon tasoa. Kun lisäksi kysyntä tärkeimmillä markkinaalueillamme on jatkunut aktiivisena, ovat tulevaisuudennäkymämme lupaavat.

Hyvän vuoden alun, vahvan tilauskannan ja aktiivisena jatkuvan kysynnän ansiosta olen vakuuttunut, että liikevaihtomme
kasvaa selvästi ja sen myötä liiketuloksemme paranee selvästi
viime vuodesta.
Osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien määrä oli vuoden alussa 3.625 ja katsauskauden lopussa 4.419. K-sarjan osakkeita omisti katsauskauden lopussa 55 yksityishenkilöä (50). Yhtiö ei saanut katsauskaudella liputusilmoituksia.
Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistus
katsauskauden lopussa oli yhteensä 246.573 kappaletta yhtiön
osakkeita vastaten 5,8 prosenttia (5,9 %) yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä ja 11,2 prosenttia (11,2 %) äänimäärästä.
Näkymät vuodelle 2017
Raute muutti ohjaustaan koko vuoden 2017 liikevaihdon ja liiketuloksen osalta 27.7.2017. Jo kertyneet liikevaihto ja -tulos,
loppuvuodelle ajoitettu tilauskanta, uusien tilausten kertymä ja
aktiivisena jatkuva kysyntä vahvistavat aikaisemman arviomme:
Rauten vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi
ja liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi vuodesta 2016.

Raute Oyj julkaisee tiedotteen vuoden 2017 tilinpäätöksestä
torstaina 15.2.2018.

RAUTELLE YLI 21 MILJOONAN EURON TILAUS
(Pörssitiedote 24.10.2017)
Raute Oyj on saanut yli 21 miljoonan euron arvoiset tilaukset
koneista ja laitteista UPM Plywoodin Chudovon tehtaan laajennukseen Venäjällä. Toimituskokonaisuuteen sisältyvät vaneriprosessin pääkoneet: viilun sorvaus-, kuivaus-, saumaus- ja
paikkauslinjat, sekä vanerin ladonta-, puristus- ja pinnoituslinjat.
Lisäksi kauppaan sisältyy konenäkö- ja kosteusanalysaattoreita.
Toimitukset tapahtuvat syksyn 2018 aikana, ja tuotanto käynnistyy uusilla linjoilla vuoden 2019 aikana. Laitteet valmistetaan
Rauten Nastolan ja Kajaanin tehtailla.
Rauten vahva osaaminen vanerintuotannon kokonaisprosessin
ja erityisesti sen kriittisten osien osaajana näkyy toimituskokonaisuuden laajuudessa. Toimittajavalintaan vaikuttivat Rauten
aikaisemmat onnistuneet toimitukset niin UPM Plywoodin eri
tehtaille kuin muutkin referenssit.

UPM Plywood on Euroopan johtava vanerinvalmistaja ja sillä on
tuotantoa Suomen lisäksi Virossa ja Venäjällä. Rautelta tilatut
laitteet kuuluvat Chudovon tehtaan investointiohjelmaan, jolla
tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti kasvatetaan 155 000
kuutiometriin.
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.

VANERINTUOTANTO JA -KULUTUS
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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.

