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RAUTE OYJ – TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2011 (perustuu pörssitiedotteeseen 14.2.2012)
Konsernin liikevaihto 74,3 Me (62,9 Me) kasvoi 18 % vertailuvuodesta
Uusien tilausten määrä oli 77 Me (72 Me)
Liiketulos oli -0,7 Me (-3,1 Me, ilman kiinteistökaupasta syntynyttä voittoa 4,4 Me)
Tulos ennen veroja oli -1,1 Me (+1,1 Me)
Osakekohtainen tulos laimentamattomana oli -0,27 euroa (+0,29 e)
Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,9 Me ja liiketulos -1,1 Me. Uusien tilausten määrä oli
31 Me ja tilauskanta vuoden lopussa oli 36 Me (33 Me)
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkoa 0,30 euroa osaketta kohti
Vuonna 2012 liikevaihto kasvaa merkittävästi vertailuvuodesta ja liiketulos on selvästi voitollinen.

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: VUOTEEN 2012 KOHTUULLISELLA TILAUSKANNALLA
Vuoden 2011 alussa maailman talous jatkoi lupaavasti edellisenä vuonna alkanutta toipumistaan vuosien
2008 ja 2009 lamasta. Vuoden kuluessa näkymät kuitenkin kääntyivät selvästi synkempään suuntaan, ennen
kaikkea muutamien euromaiden velkaantumisongelmien aiheuttaman epävarmuuden takia.
Rautessakin vuosi 2011 alkoi hyvin. Tilauskanta oli vuoden alussa kohtuullinen ja saimme lisää uusia
tilauksia. Hyvän alkuvuoden jälkeen epävarmuus talouden näkymistä kasvoi ja asiakkaamme alkoivat siirtää
investointipäätöksiään. Yli puolen vuoden tauon jälkeen saimme ensimmäiset merkittävät uudet tilaukset
vasta marraskuussa Virosta ja joulukuussa Chilestä. Uusissa tilauksissa mitattuna Venäjä nousi vuoden
2011 suurimmaksi markkina-alueeksi.
Neljäs vuosineljännes oli meille haasteellinen. Pitkään jatkunut alhainen uusien tilausten määrä näkyi alhaisena liikevaihtona painaen syyskuun lopussa saavutetun voitollisen liiketuloksen tappiolle koko vuoden 2011
osalta.
Teknologiapalveluidemme kehitys oli läpi vuoden hyvä, mikä kertoo asiakasteollisuuksien parantuneista
käyttöasteista. Uudet tilaukset ja liikevaihtomme kasvoivat voimakkaasti. Modernisointituotteissa tehtiin
merkittäviä päänavauksia Venäjälle.
Toimintamme kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä parani edellisestä vuodesta, mutta jäimme tavoitteestamme. Kannattavuuttamme heikensi alkuvuonna eräiden toimitusprojektien käyttöönoton viivästymisestä aiheutuneet lisäkustannukset. Lisäksi kannattavuutemme kärsi kysynnän voimakkaasta vaihtelusta.
Toimintamme tehostamisen ja joustavuuden lisäämisen tarvetta meillä siis edelleen on.
Olemme tehneet paljon töitä strategiamme toteuttamiseksi koko henkilökunnan voimin ja työmme alkaa jo
tuottaa tuloksia. Teknologiapalveluiden voimakkaan kasvun lisäksi aikaisempaa suurempi osa myynnistämme kohdistui jo kehittyville markkinoille. Rauten perinteiset korkeimman teknologian ratkaisut ovat edelleen merkittävin osa liiketoimintaamme, mutta suhteellisesti voimakkainta kasvu oli jo kehittyville markkinoille
kohdennetuissa ratkaisuissa. Käynnistimme myös uusia hankkeita tämän markkinasegmentin palvelemiseksi. Vuodelta 2010 saatavissa olevat puutuotetoimialaa koskevat tilastot ja havaintomme asiakaskunnastamme viime vuodelta tukevat käsitystämme siitä, että markkinoiden painopisteen siirtyminen uusiin
tuottajamaihin on jatkunut ja jopa kiihtynyt. Kiinan vanerintuotanto on viidessä vuodessa kasvanut yhtä
paljon kuin Pohjois-Amerikan, maailman toiseksi suurimman tuotantoalueen, tuotanto suurimmillaan oli.
Tähän vuoteen lähdimme kohtuullisella tilauskannalla. Markkinakysynnän kehityksen ollessa yleisesti ottaen
epävarmalla pohjalla viime viikolla saadulla yli 50 miljoonan euron suuruisella uudella tilauksella
vaneritehtaan koneista Chileen on merkittävä vaikutus tämän vuoden näkymiimme. Jatkuvat panos-
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tuksemme asiakkaidemme tarpeiden ymmärtämiseen ja heidän toimintansa menestystekijöiden vahvistamiseen sekä oman toimintamme että henkilöstömme kehittämiseen tuottavat tulosta huolimatta markkinanäkymien kehityksestä. Loppuvuoden osalta odotukseni kohdistuvat kehittyviin markkinoihin Venäjällä,
Aasiassa sekä teknologiapalveluidemme vahvan kehityksen jatkumiseen.
Esitän parhaat kiitokseni Rauten asiakkaille osoittamastanne luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä, henkilöstölle hyvästä työstä muuttuvien haasteiden keskellä sekä osakkeenomistajille ja muille yhteistyökumppaneille panoksesta Rauten kehittymiseen.
NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointikysynnän herkkyys maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille.
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta johtuen
Euroopan maiden sekä Yhdysvaltojen velkaantumiseen liittyvistä uhkista. Rauten asiakasteollisuuksien
markkinatilanteen arvioidaan edelleen jatkuvan epävarmana. Vaneriteollisuuden parannusinvestoinnit laadun
ylläpitämiseksi ja markkinaosuuksien säilyttämiseksi säilyvät lähitulevaisuudessa kohtuullisella tasolla, mikäli
talouden epävarmuus ei kärjisty uudeksi kriisiksi.
Tuotantolinja- ja tehdaslaajuisia investointihankkeita on suunnitteluvaiheessa useilla markkina-alueilla.
Hankkeiden toteutuminen ja ajoitus riippuu 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
kasvavaan kysyntään markkinoiden elpyessä on hyvä. Toteutettujen sopeutustoimenpiteiden tuloksena
kustannusrakenne on keventynyt ja liiketoiminta on aikaisempaa kannattavampaa myös vaikeassa
markkinatilanteessa.
Vahvan tilauskannan ja neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden johdosta vuonna 2012 liikevaihto kasvaa
merkittävästi vertailuvuodesta ja liiketulos on selvästi voitollinen.
(Tutustu tilinpäätökseen kokonaisuudessaan osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Julkaisut)

RAUTELLE YLI 50 MILJOONAN EURON TILAUKSET CHILEEN (pörssitiedote 10.2.2012)
Raute Oyj on saanut yhteensä yli 50 miljoonan euron arvoiset tilaukset vaneritehtaan koneista ja laitteista
Paneles Arauco S.A.:lta Chileen. Koneet ja laitteet toimitetaan tammikuun alussa tulipalossa tuhoutuneen
Nueva Aldean vaneritehtaan uudelleenrakennusprojektiin pääosin loppuvuoden 2012 aikana.
Tilauksiin sisältyy mm. kaksi Rauten uusimmalla teknologialla toteutettavaa viilunsorvauslinjaa, kolme
viimeisimmällä konenäkö- ja kosteusmittausteknologialla varustettua kuivauslinjaa, neljä automaattista
vanerin liimoitus- ja ladontalinjaa, kolme vaneripuristinta, automaattinen viilunpaikkauslinja sekä kolme
automaattista vanerinkittauslinjaa sekä tehtaan tuotannonraportointijärjestelmä.
Araucon tavoitteena on rakentaa tuhoutunut tehdas mahdollisimman nopeasti uudelleen. Uuden tehtaan
tuotantokapasiteetti on 350.000 kuutiometriä vuodessa erittäin korkealaatuista radiata-männystä
valmistettavaa vaneria.
Nyt tehty kauppa on Rauten historian suurin ja osoitus Rauten vahvasta osaamisesta. Näin suuren
hankkeen käynnistäminen muutamassa viikossa tulipalon jälkeen on ainutlaatuinen saavutus ja kertoo
Araucon ja Rauten pitkäaikaisesta yhteistyöstä ja vakiintuneista suhteista sekä molemminpuolisesta
luottamuksesta.
Koneet ja laitteet valmistetaan Rauten tuotantolaitoksilla Nastolassa, Shanghaissa ja Kajaanissa sekä
yhteistyöverkostossa.

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 sekä Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna 2011 oli 74,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2011 lopussa oli
464.

