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Konsernin liikevaihto 23,4 Me (15,1 Me) kasvoi 55 % vertailukaudesta.
Liiketulos oli +0,9 Me (-0,5 Me). Tulos ennen veroja oli +1,1 Me (-0,5 Me).
Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (-0,12 e).
Uusien tilausten määrä oli 10 Me (61 Me) ja tilauskanta katsauskauden lopussa 37 Me (82 Me).
 Tulosnäkymissä ei muutosta. Rauten vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan pysyvän
edellisen vuoden 2012 tasolla.
TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: PROJEKTILIIKETOIMINNAN VIVAHTEET SAMALLA
NELJÄNNEKSELLÄ
Rauten vuosi on alkanut kaksijakoisesti. Alkuvuoden osalta liikevaihtomme kasvoi merkittävästi viime vuoden
vastaavasta jaksosta. Viime vuoden viimeisen neljänneksen ennätyslukemista jäimme toki merkittävästi ja
palasimme normaalille, tilauskantaamme vastaavalle tasolle. Tällä liikevaihtotasolla ja tilauskannallamme oli
tuloksemme kohtuullinen ja ennakoimamme mukainen.
Uusien tilausten määrä jäi ensimmäisellä vuosineljänneksellä alhaiseksi. Uudet tilaukset koostuivat pääosin
teknologiapalveluista sekä tilauskannassa jo olleisiin projektitoimituksiin liittyvistä lisäkaupoista.
Teknologiapalveluissa uusien tilausten kasvu oli merkittävä, 60 prosenttia, viime vuoden ensimmäiseen
vuosineljännekseen verrattuna. Varaosatilausten määrä kertoo asiakkaidemme tuotannon käyttöasteiden
olevan hyvällä tasolla ja jopa parantuneen. Modernisointien kasvu puolestaan kertoo, että asiakkaamme
näkevät tarvetta tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä kapasiteetin kasvattamiseen tuotannon
pullonkauloja poistamalla.
Teknologiapalveluiden aktiivisen kysynnän jatkuminen pidempään ennakoi puutuotteiden kysynnän kasvua
ja asiakkaiden valmiutta päätöksentekoon myös suuremmista investoinneista. Suurehkoja hankkeita onkin
nyt suunnittelu- ja neuvotteluvaiheessa varsin kohtuullinen määrä.
Suhtaudun luottavaisesti siihen, että investointipäätöksiä tullaan tekemään neuvotteluvaiheessa olevista
hankkeista lähitulevaisuudessa ja että tänä vuonna pääsemme liikevaihdossa viime vuoden tasolle, vaikka
alkuvuoden tilauskertymä jäikin alhaiseksi. Jo nyt on nähtävissä, että teknologiapalveluissa pääsemme tänä
vuonna takaisin kasvu-uralle.
KILPAILUASEMA
Rauten kilpailuasema on hyvä. Rauten ratkaisut auttavat asiakkaita varmistamaan toimitus- ja
palvelukykyään Rauten toimittaman laitteen tai palvelun koko elinkaaren ajan. Tällaisissa investoinneissa
toimittajan kokonaisosaaminen sekä laaja ja monipuolinen teknologiatarjonta ovat ratkaisevassa asemassa.
Asiakkaiden yhteistyökumppanivalinnoissa Rauten kilpailueduilla on suuri merkitys. Myös Rauten vahva
rahoitusasema sekä pitkäjänteinen sitoutuminen valittujen asiakasteollisuuksien palvelemiseen lisää
uskottavuutta ja parantaa kilpailuasemaa pitkäaikaisten investointihankkeiden toteuttajana
OSAKKEENOMISTAJAT
Osakkeenomistajien määrä oli vuoden alussa 1.682 ja katsauskauden lopussa 1.723. K-sarjan osakkeita
omisti katsauskauden lopussa 49 yksityishenkilöä (49). Hallituksen, konsernin toimitusjohtajan sekä
johtoryhmän yhteenlaskettu osakeomistus katsauskauden lopussa oli yhteensä 231.779 kappaletta yhtiön
osakkeita vastaten 5,8 prosenttia (7,2 %) yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 11,2 prosenttia (13,9 %)
äänimäärästä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 3,4 prosenttia (1,5 %).Yhtiö ei saanut
katsauskaudella liputusilmoituksia.
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OSINGONJAKO TILIKAUDELTA 2012
Varsinainen yhtiökokous 8.4.2013 päätti jakaa tilikaudelta 2012 osinkoa 0,50 euroa osaketta kohti. Osinkojen
määrä on yhteensä 2,0 miljoonaa euroa, josta A-sarjan osakkeiden osuus on yhteensä 1.506.798,50 euroa
(904.079,10 e) ja K-sarjan osakkeiden osuus on yhteensä 495.580,50 euroa (297.348,30 e). Osinkojen
maksupäivä oli 18.4.2013.
LIIKETOIMINTARISKIT
Maailmantalouden tilanne ja epävarmuus rahoitusmarkkinoiden kehityksestä ylläpitävät lähiajan riskejä.
Vuoden 2012 toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä kuvatuissa liiketoiminnan riskeissä ei ole
katsauskaudella tapahtunut oleellisia muutoksia. Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät
kysynnän ja tilauskannan kehittymiseen tämänhetkisen tilauskannan toimittamisen jälkeen.
NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointihyödykkeiden kysynnän herkkyys maailmantalouden ja
rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille.
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta johtuen
joidenkin Euroopan maiden velkaantumiseen liittyvistä uhkista ja Yhdysvaltain talouden toipumiseen
liittyvästä epävarmuudesta. Myös Aasian, erityisesti Kiinan, talouskasvun hidastumisesta kertovat viestit
lisäävät epävarmuutta. Rauten asiakasteollisuuksien markkinatilanteen arvioidaan edelleen jatkuvan
epävarmana.
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markkinaosuuksien säilyttämiseksi arvioidaan olevan lähitulevaisuudessa kohtuullisella tasolla, mikäli
talouden epävarmuus ei kärjisty uudeksi kriisiksi. Myös useita tuotantolinja- ja tehdaslaajuisia
investointihankkeita on suunnitteluvaiheessa. Hankkeiden toteutuminen ja ajoitus riippuvat mahdollisten
investoijien luottamuksesta puutuotteiden markkinatilanteen säilymiseen kohtuullisella tasolla sekä joillakin
markkina-alueilla asiakkaiden hankkeiden rahoituksen järjestymisestä.
Vahvan rahoitus- ja markkina-aseman sekä tehtyjen kehitystoimenpiteiden ansiosta Rauten kyky vastata
kysyntään markkinoiden elpyessä on hyvä.
Rauten tulosnäkymissä koko vuoden 2013 osalta ei ole tapahtunut muutosta. Epävarmuus talouden
kehityksen suunnasta vuonna 2013 heijastuu Rauten asiakaskunnan investointipäätöksiin ja Rauten uusien
tilausten määrään. Olemassa olevaan tilauskantaan ja neuvotteluvaiheessa oleviin hankkeisiin perustuen
Rauten vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisen vuoden 2012 tasolla.
Tutustu osavuosikatsaukseen ja esitykseen osavuosikatsaustilaisuudessa kokonaisuudessaan osoitteessa
www.raute.com / Sijoittajat / Julkaisut.

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä,
joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki). Teknologiatarjonta kattaa koko
tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin
vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut vikakorjauksista ja varaosatoimituksista
säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt
ovat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna 2012 oli 101,3 miljoonaa
euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2012 lopussa oli 503. Lisätietoja yhtiöstä www.raute.com.

