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Raute vahvistaa konsernin johtoryhmää
(pörssitiedote 30.9.2013)
Raute on täsmentänyt konsernin johtoryhmän jäsenten vastuualueita ja nimittänyt konsernin johtoryhmään kaksi uutta jäsentä 1.10.2013 alkaen.
Insinööri Mika Hyysti (48) on nimitetty teknologiasta, tuotteista ja tuotekehityksestä vastaavaksi johtajaksi (Group Vice President, Technology). Hän on tullut Rauten palvelukseen vuonna
1990 ja toiminut aiemmin mm. automaatiosuunnittelu-, tuotekehitys- ja teknologiapäällikkönä.
Kasvatustieteen maisteri Marko Hjelt (44) on nimitetty henkilöstöstä ja osaamisesta vastaavaksi johtajaksi (Group Vice President, Human resources). Hän on tullut Rauten palvelukseen
vuonna 2013 ja toiminut henkilöstöpäällikkönä. Ennen Rautea
hän on työskennellyt Go On -yhtiöissä yksikön johtajana (Lahti
ja Hämeenlinna) ja seniorikonsulttina Mercuri Urvalilla.

Raute-konsernin johtoryhmä ja sen jäsenten
vastuualueet 1.10.2013 alkaen

Marko Hjelt
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Petri Lakka
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Arja Hakala
Group Vice President, Finance, CFO
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Group Vice President, Operations
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Tarkemmin Rauten johtoryhmästä ja hallinnosta osoitteessa www.raute.com/ Sijoittajat/ Hallinnointi.

Asiakkaan tarpeet määrittävät suunnan
osaamisen kehittämiselle
Tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi Rauteen tarvitaan
jatkossakin sekä uusia osaajia että kokeneita puutuotetoimialan ja –teknologian ammattilaisia, jotka ymmärtävät asiakkaiden tarpeita. Työssä menestyminen vaatii paitsi teknologista
osaamista myös sosiaalisia kykyjä ja kielitaitoa. Rautessa pyritään jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen.
Asiakkaiden tarpeet määrittelevät henkilöstön kehittämisen
suunnan niin asiakaspalvelussa kuin teknologia- ja tukitoiminnoissa. Osaamisen kehittämisen painopistealueet määritellään
strategian tunnistettujen osaamistarpeiden mukaisesti.
Raute panostaa henkilöstön työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja sitouttamiseen. Työterveyshuollon pääpaino on ennaltaehkäisevässä ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa.

Tuotekehitys kilpailijoista erottavana
tekijänä

Rauten taloustiedotteet vuonna 2014

Alansa johtavana teknologiayrityksenä Raute panostaa voimakkaasti tuotteidensa jatkuvaan kehittämiseen. Raute on
edelläkävijä uusien teknologioiden hyödyntämisessä ja niiden
käyttökohteiden kartoittamisessa. Tutkimustyötä tehdään sekä
uusien tuotteiden suunnittelussa että kehitettäessä teknologiapalveluita kuten kunnossapitoa ja modernisointia. Kunnossapito- ja huoltotoimenpiteistä kerätään samalla arvokasta tietoa
tuotekehitykseen.

Raute Oyj julkaisee tiedotteen vuoden 2013 tilinpäätöksestä
torstaina 13.2.2014.
			
Rauten osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:
•
tammi-maaliskuu tiistaina 29.4.2014
•
tammi-kesäkuu tiistaina 29.7.2014
•
tammi-syyskuu keskiviikkona 29.10.2014.

Tutustu tarkemmin Rauten tuotekehitykseen osoitteessa
www.raute.com/ Sijoittajat/ Tietoa Rautesta/ Tuotekehitys.

(pörssitiedote 1.10.2013)

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa maanantaina 31.3.2014.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 julkaistaan 30.10.2013
Raute Oyj julkistaa 1.1.-30.9.2013 (9 kk) osavuosikatsauksen keskiviikkona 30.10.2013 noin klo 9. Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille samana päivänä 30.10.2013 klo 14.00-15.00. Paikka: Hotelli Scandic
Simonkenttä, Tapiola-kabinetti, Simonkatu 9, Helsinki.
Tervetuloa tutustumaan Q3/2013 tulokseemme sekä näkymiin loppuvuodelle 2013. Tilaisuudessa avataan tarkemmin vanerin- ja LVL-valmistajia palvelevan huolto-, varaosa- ja palveluliiketoiminnan markkinoita ja mahdollisuuksia. Aiheista
kertovat Raute Oyj:n toimitusjohtaja Tapani Kiiski, talousjohtaja Arja Hakala sekä teknologiapalveluista vastaava johtaja
Petri Lakka.
Ilmoittautumiset toivomme viimeistään perjantaina 25.10.2013: 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).

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 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.
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Puh. 03 82911, faksi 03 829 3200, sähköposti ir@raute.com, www.raute.com

