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(perustuu pörssitiedotteeseen 4.5.2012)

Konsernin liikevaihto 15,1 Me (14,6 Me) kasvoi 3 % vertailukaudesta.
Liiketulos oli –0,5 Me (-1,4 Me). Tulos ennen veroja oli –0,5 Me (-1,6 Me).
Osakekohtainen tulos laimentamattomana oli –0,12 euroa (-0,32 e).
Uusien tilausten määrä oli 61 Me (29 Me) ja tilauskanta katsauskauden lopussa kasvoi 82 Me:oon (48 Me).
Tulosnäkymissä ei muutosta. Vuoden 2012 liikevaihto kasvaa merkittävästi vertailuvuodesta ja liiketulos on
selvästi voitollinen.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: Ennätystilauksesta hyvä alku vuodelle
Kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes jäi liikevaihdoltaan alhaiseksi. Uusien tilausten määrä oli sitä vastoin
ennätyskorkea. Kun saimme runsaasti tilauksia myös viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, voimme jo tässä
vaiheessa olla varsin luottavaisia näkymiemme suhteen koko kuluvan vuoden osalta.
Suurten tehdaslaajuisten hankkeiden osuus tilauskannassamme on tällä hetkellä poikkeuksellisen suuri. Tilauksen
saamisen jälkeen alkaa tehdaslaajuisista projekteista kertyä liikevaihtoa hitaammin kuin yksittäisistä linja- tai
laitekaupoista. Tästä johtuen jäi liikevaihtomme alhaiseksi ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka vuoden alun
tilauskantamme oli hyvällä tasolla. Alhaisesta liikevaihdosta johtuen jäi tuloksemme tappiolle. Toteutuneeseen noin
15 miljoonan euron liikevaihtoon nähden on noin puolen miljoonan euron liiketappio odotustemme mukainen.
Jo useamman vuoden ajan uusien tilaustemme määrä on vaihdellut voimakkaasti vuosineljännesten välillä. Vuoden
lopussa ja seuraavan vuoden alussa olemme saaneet suuria tilauksia. Vuoden keskivaiheilla on sen sijaan ollut
hiljaista. Mitään erityistä syytä tähän jo usean vuoden ajan toistuneeseen vaihteluun emme ole tunnistaneet. Uusien
tilausten vaihtelu on synnyttänyt liikevaihtoomme voimakasta vaihtelua noin kahden vuosineljänneksen viiveellä.
Ainakin kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta liikevaihtomme tulee seuraamaan tätä
rytmiä.
Vuosi on, lukuun ottamatta helmikuussa saamaamme poikkeuksellisen suurta tehdastilausta, alkanut haasteellisessa
markkinatilanteessa. Rakentamisen aktiviteetti asiakkaidemme päämarkkinoilla on edelleen varsin alhaisella tasolla
ja siten asiakkaillamme ei ole tarvetta merkittäviin uutta kapasiteettia luoviin investointeihin. Erilaisia hankkeita
viedään eteenpäin, mutta tällaisessa tilanteessa niiden käynnistäminen on epävarmaa.
Vahva tilauskanta antaa Rautelle avaimet selvästi voitolliseen tulokseen ja 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.
Asiakasteollisuuksien markkinatilanne
Investointihyödykkeissä käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, viilu-, vaneri- ja LVLteollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän
kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista.
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta johtuen
Yhdysvaltojen sekä etenkin muutamien Euroopan maiden velkaantumiseen liittyvistä uhkista. Rauten
asiakasteollisuuksien osalta markkinatilanne on jatkunut epävarmana useilla markkina-alueilla.
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Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä
Vaneriteollisuuden parannusinvestoinnit laadun ja kustannuskilpailukyvyn ylläpitämiseksi sekä markkinaosuuksien
säilyttämiseksi ovat alkuvuoden aikana säilyneet kohtuullisella tasolla.
Useita suunnittelu- ja neuvotteluvaiheessa olevia yksittäisiä tuotantolinjoja ja kokonaisia tehtaita koskevia hankkeita
on vireillä. Hankkeiden lopullisten päätösten ja toteuttamisen edellytyksenä on asiakaskunnan luottamuksen
säilyminen ja vahvistuminen kysynnän pysyvyyteen sekä hankkeiden rahoituksen järjestyminen.
Liiketoimintariskit
Maailmantalouden tilanne ja epävarmuus sen kehittymisestä ylläpitävät lähiajan riskejä. Vuoden 2011 toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä kuvatuissa liiketoiminnan riskeissä ei ole katsauskaudella tapahtunut oleellisia
muutoksia. Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät kysynnän ja tilauskannan kehittymiseen
tämänhetkisen vahvan tilauskannan toimittamisen jälkeen.
Näkymät vuodelle 2012
Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointikysynnän herkkyys maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden
suhdanteiden vaihteluille.
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta johtuen
Yhdysvaltojen sekä etenkin joidenkin Euroopan maiden velkaantumiseen liittyvistä uhkista. Rauten asiakasteollisuuksien markkinatilanteen arvioidaan edelleen jatkuvan epävarmana.
Vaneriteollisuuden parannusinvestoinnit laadun ja kustannuskilpailukyvyn 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 osavuosikatsaukseen kokonaisuudessaan osoitteessa www.raute.com

Tilinpäätöstilaisuudessa 14.2.2012 avattiin tarkemmin Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoita ja näkymiä sekä
vaneriliiketoiminnan mahdollisuuksia. Tutustu tähän esitykseen osoitteessa www.raute.com / Julkaisut /
Taloudellinen informaatio 2012.
Osavuosikatsaustilaisuudessa 7.5.2012 tarkasteltiin lähemmin Etelä-Amerikan alueen näkymiä ja
vaneriliiketoiminnan mahdollisuuksia. Tämä esitysmateriaali löytyy myös osoitteessa www.raute.com / Julkaisut /
Taloudellinen informaatio 2012.

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 2011 oli 74,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2011 lopussa oli 464.

