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(perustuu pörssitiedotteeseen 31.7.2012)



Konsernin liikevaihto 37,5 Me (37,8 Me) oli vertailukauden tasolla. Uusien tilausten määrä oli lähes
kaksinkertainen 76 Me (39 Me).



Liiketulos oli 0,1 Me voitollinen (-0,6 Me). Tulos ennen veroja oli 0,1 Me voitollinen (-0,8 Me).



Osakekohtainen tulos laimentamattomana oli –0,05 euroa (-0,19 e).



Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 22,4 Me ja liiketulos 0,6 Me. Uusien tilausten määrä oli
15 Me ja tilauskanta katsauskauden lopussa oli 73 Me.



Tulosnäkymissä ei muutosta. Vuoden 2012 liikevaihto kasvaa merkittävästi vertailuvuodesta ja
liiketulos on selvästi voitollinen.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: Tuloskehitys odotustemme mukaista
Kuluvan vuoden toinen neljännes oli odotustemme mukainen. Liikevaihtoa kertyi vahvasta tilauskannasta
ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna lähes 50 prosenttia enemmän ja liiketulos toiselta vuosineljännekseltä oli positiivinen. Tällä hetkellä olemme vielä edellisen vuoden tasossa liikevaihdossa, mutta
tuloksemme on edellisvuotta parempi ja olemme jo saavuttaneet positiivisen liiketuloksen.
Vahvasta tilauskannastamme on loppuvuodelle ajoitettu lähes 50 miljoonaa euroa projektitoimituksia, eli
lähes kaksinkertainen määrä alkuvuoteen verrattuna. Kuormituksen painopiste on siirtymässä suunnittelusta
tuotanto- ja käyttöönottoresursseille sekä yhteistyökumppaneillemme. Nyt pääsemme näyttämään
todenteolla osaamistamme ja toimituskykyämme, jota olemme ylläpitäneet menneinä vaikeinakin vuosina.
Vuosi on jatkunut ja jatkuu edelleen varsin epävarmassa markkinatilanteessa. Teknologiapalveluiden kehitys
verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen on kuitenkin ollut positiivista. Rakentamisen aktiviteetti
asiakkaidemme päämarkkinoilla pysyy edelleen alhaisella tasolla eikä asiakkaillamme näin ollen ole tarvetta
merkittäviin kapasiteettia lisääviin investointeihin. Erilaisia hankkeita on työn alla, mutta epävarmassa
rahamarkkina- ja kysyntätilanteessa niiden toteuttaminen ja käynnistämisen ajoitus on epävarmaa.
Vahva tilauskanta tuo Rautelle selvästi voitollisen tuloksen sekä mahdollisuuden panostaa strategiamme
toteutukseen ja kehityshankkeisiin, joiden ansiosta olemme entistä paremmassa asemassa vastaamaan
muuttuneiden markkinoidemme haasteisiin ja toisaalta parantuvien markkinoiden mahdollisuuksiin, kun
maailman talous taas vakaantuu.
KILPAILUASEMA
Rauten kilpailuasema on hyvä. Rauten ratkaisut auttavat asiakkaita varmistamaan toimitus- ja palvelukykyään tuotteen 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.
NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointikysynnän herkkyys maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille.
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta johtuen
joidenkin Euroopan maiden velkaantumiseen ja Yhdysvaltain talouden kehitykseen liittyvistä uhkista. Rauten
asiakasteollisuuksien markkinatilanteen arvioidaan edelleen jatkuvan epävarmana.

2.

Vaneriteollisuuden parannusinvestoinnit laadun ja kustannuskilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja markkinaosuuksien säilyttämiseksi arvioidaan olevan lähitulevaisuudessa kohtuullisella tasolla, mikäli talouden
epävarmuus ei kärjisty uudeksi kriisiksi.
Tuotantolinja- ja tehdaslaajuisia investointihankkeita on suunnitteluvaiheessa useilla markkinaalueilla.
Hankkeiden toteutuminen ja ajoitus riippuu 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
kasvavaan kysyntään markkinoiden elpyessä on hyvä. Toteutettujen sopeutustoimenpiteiden tuloksena
kustannusrakenne on keventynyt ja liiketoiminta on aikaisempaa kannattavampaa myös vaikeassa
markkinatilanteessa.
Koko vuoden 2012 osalta ei näkymissä ole tapahtunut muutosta. Vahvan tilauskannan ja neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden johdosta vuonna 2012 liikevaihto kasvaa merkittävästi vertailuvuodesta ja
liiketulos on selvästi voitollinen.
Tutustu osavuosikatsaukseen kokonaisuudessaan osoitteessa www.raute.com.
Osavuosikatsaustilaisuudessa 7.5.2012 tarkasteltiin lähemmin Etelä-Amerikan alueen näkymiä ja vaneriliiketoiminnan mahdollisuuksia.
Tämän esitysmateriaali löytyy myös osoitteessa www.raute.com / julkaisut / taloudellinen informaatio 2012.
Osavuosikatsaustilaisuudessa 31.7.2012 avattiin tarkemmin Venäjän alueen markkinoita ja näkymiä sekä vaneriliiketoiminnan
mahdollisuuksia. Tutustu tähän esitykseen osoitteessa www.raute.com / julkaisut / taloudellinen informaatio 2012.

RAUTELLE 14 MILJOONAN EURON TILAUS SAKSAAN (pörssitiedote 30.7.2012)
Raute Oyj on saanut 14 miljoonan euron arvoiset tilaukset Pollmeier Furnierwerkstoffe GmbH & Co. KG
-nimiseltä yritykseltä Saksaan. Tilatut laitteet toimitetaan Pollmeierin Keski-Saksaan Creuzburgiin
rakennettavalle LVL-tehtaalle. Tilaukseen sisältyvät sorvauslinja, kuivauslinja ja LVL:n ladontalinja. Laitteet
edustavat moderneinta teknologiaa alallaan. Kaupan saamiseen vaikuttivat Rauten johtava asema LVLlinjojen toimittajana maailmanlaajuisesti sekä menestyksellisesti suoritetut testit asiakkaan raaka-aineella.
Pollmeier on Euroopan suurin pyökkisahatavaran valmistaja. Nyt tehtävällä investoinnilla Pollmeier laajentaa
tarjontaansa viilupohjaisiin tuotteisiin. Uusi LVL-tehdas käyttää raaka-aineenaan myös pyökkiä. LVL:n
valmistaminen on pyökille uusi sovellutus, jonka avulla hyvälaatuisen raaka-aineen jalostusarvoa voidaan
edelleen nostaa. Nyt rakennettava LVL-tehdas on ensimmäinen Keski-Eurooppaan. Puun suosion
rakentamisessa ja huonekaluissa, ja siten LVL:n kysynnän, uskotaan lisääntyvän tulevina vuosina
keskisessä Euroopassa.
Tilatut koneet valmistetaan Rauten toimipisteissä Nastolassa, Shanghaissa ja Kajaanissa. Toimitukset
tapahtuvat kevään 2013 aikana.
Kaupalla ei ole vaikutusta Rauten näkymiin vuoden 2012 osalta. Rauten liikevaihto kasvaa merkittävästi
vuodesta 2011 ja liiketulos tulee olemaan selvästi voitollinen.

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

