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Konsernin liikevaihto 101,3 Me (74,3 Me) kasvoi 36 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä oli
116 Me (77 Me)
Liiketulos oli +5,0 Me (-0,7 Me). Tulos ennen veroja oli +4,8 Me (-1,1 Me).
Osakekohtainen tulos laimentamattomana ja laimennusvaikutuksella oikaistuna oli +0,75 euroa (-0,27 e).
Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 33,9 Me ja liiketulos +3,1 Me. Uusien tilausten määrä oli
12 Me ja tilauskanta vuoden lopussa oli 50 Me (36 Me).
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osaketta kohti.
Rauten vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisen vuoden 2012 tasolla.

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: VUOSI 2012 OLI VAHVA NÄYTTÖ RAUTEN TOIMITUSKYVYSTÄ
Vuonna 2012 toimimme varsin epävarmassa markkinatilanteessa. Maailmantalouden ja rahamarkkinoiden
kehitykseen liittyvää epävarmuutta pitivät yllä eräiden Euroopan maiden velkaantumiseen liittyvät uhkat sekä
pelko Aasian maiden talouskasvun hidastumisesta. Rauten asiakaskunnan osalta markkinatilanne jatkui
epävarmana useilla markkina-alueilla.
Huolimatta puulevyteollisuuden yleisestä markkinatilanteesta, vuosi 2012 jäi historiaan Rautessa selvänä
parannuksena muutamiin edellisiin vuosiin verrattuna. Lähdimme vuoteen 2012 kohtuullisella tilauskannalla.
Saimme helmikuussa yli 50 miljoonan euron arvoiset uudet tilaukset vaneritehtaan koneista ja laitteista Chileen
tammikuun alussa tulipalossa tuhoutuneen vaneritehtaan uudelleenrakennusprojektiin. Heinäkuussa saimme
merkittävän 14 miljoonan euron arvoisen tilauksen LVL-tehtaan koneista Saksaan. Teknologiapalveluissa kasvu
taittui edellisen vuoden voimakkaan kasvun jälkeen. Osittain tämä johtui niin asiakkaiden kuin omienkin
resurssiemme kohdistumisesta suuriin uudishankkeisiin.
Vuonna 2012 suurin haasteemme oli voimakkaasti loppuvuoteen painottunut tilauskanta. Ensimmäisen
neljänneksen varsin vaatimattomasta 15 miljoonan euron liikevaihdosta vauhti kiihtyi loppuvuotta kohti ja
viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli ennätyksellinen, lähes 34 miljoonaa euroa. Kesällä ja
loppuvuonna oma henkilöstömme osoitti sitoutumisensa asiakaslupaukseemme toimitusajoista. Koko vuoden
kaikista työtunneista noin viidenneksen tekivät yhteistyökumppanimme. Kannattavuus parani loppuvuotta kohti
liikevaihdon kasvun myötä. Pystyimme näin osoittamaan, että toimituskykymme on säilynyt lamavuosien yli
hyvänä.
Alkaneeseen vuoteen 2013 lähdemme edelleen varsin epävarmassa markkinatilanteessa. Talousnäkymien ei
yleisesti ennakoida paranevan lähitulevaisuudessa. Tässä tilanteessa rakentamisen aktiviteetti, asiakkaidemme
tuotteiden kysyntä ja siten heidän tarpeensa investoida tuotantokapasiteetin kasvattamiseen pysynevät alhaisina.
Erilaisia hankkeita on kuitenkin suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, mutta epävarmassa rahamarkkina- ja
kysyntätilanteessa uusien investointien toteuttaminen ja käynnistämisen ajoitus on epävarmaa. Vahvimmat
odotukseni tänä vuonna kohdistuvat kehittyviin markkinoihin Venäjällä ja Aasiassa. Pohjois-Amerikan näkymät
ovat myös parantuneet muutamien edellisten vuosien erittäin alhaiselta tasolta. Myös Euroopassa on uusia
hankkeita suunnitteluvaiheessa. Teknologiapalveluiden kysynnän uskomme lähtevän kasvu-uralle.
Uskon, että Rauten kilpailukyky on hyvä, kun asiakkaidemme usko tulevaisuuteen vahvistuu ja he toteuttavat
suunnittelemiaan investointeja. Euromaiden velkakriisin kärjistyminen voimakkaaksi talouslamaksi on edelleen
uhka positiiviselle kehitykselle. Vahva aloittava tilauskanta antaa Rautelle hyvät lähtökohdat tänä vuonna
saavuttaa liikevaihdossa ja liiketuloksessa vuoden 2012 taso.
Jatkamme panostustamme strategiamme toteutukseen ja kehityshankkeisiin, joiden ansiosta olemme entistä
paremmassa asemassa vastaamaan muuttuneiden markkinoidemme haasteisiin ja toisaalta parantuvien
markkinoiden mahdollisuuksiin, kun maailmantalous taas vakaantuu.
Esitän parhaat kiitokseni asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä, henkilöstöllemme hyvästä työstä muuttuvien
haasteiden keskellä, osakkeenomistajille osoittamastanne luottamuksesta, sekä muille yhteistyökumppaneille
panoksesta Rauten kehittämiseen.
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NÄKYMÄT VUODELLE 2013
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 toipumiseen liittyvistä uhkista. Myös
Aasian, erityisesti Kiinan, talouskasvun hidastumisesta kertovat viestit lisäävät epävarmuutta. Rauten
asiakasteollisuuksien markkinatilanteen arvioidaan edelleen jatkuvan epävarmana.
Vaneriteollisuuden parannusinvestoinnit laadun ja kustannuskilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja 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.
Epävarmuus talouden kehityksen suunnasta vuonna 2013 heijastuu Rauten asiakaskunnan investointipäätöksiin
ja Rauten uusien tilausten määrään. Vahvaan aloittavaan tilauskantaan ja neuvotteluvaiheessa oleviin hankkeisiin
perustuen Rauten vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisen vuoden 2012 tasolla.
Tutustu tilinpäätökseen ja esitykseen tilinpäätöstilaisuudessa 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 LVLteollisuudessa. 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.

