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Konsernin liikevaihto 78,3 Me (78,9 Me) laski 0,8 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 58 Me (96 Me).
Liiketulos 4,9 Me (5,9 Me) laski 16 % vertailukauteen. Tulos ennen veroja oli 5,1 Me (6,0 Me).
Osakekohtainen tulos oli 0,94 euroa (1,09 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,94 euroa (1,08 e).
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 37,0 Me ja liiketulos 2,3 Me. Uusien tilausten määrä oli 26 Me. Tilauskanta katsauskauden
lopussa oli 72 Me (127 Me), josta merkittävä osuus ajoittuu vuodelle 2020 ja vähäinen määrä jopa vuodelle 2021.
Raute muutti ohjaustaan vuoden 2019 osalta 25.6.2019. Rauten vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan laskevan ja liiketuloksen
arvioidaan heikkenevän edellisestä vuodesta.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: Epävarmuutta markkinoilla
Alkuvuoden osalta olemme viime vuoden vauhdissa liikevaihdon
osalta. Jäimme kuitenkin tavoitteistamme, mikä aiheutui tilauskannan ajoittumisesta sekä muutamien ennakoitujen uusien tilausten
aikataulujen siirtymisistä.
Epävarmuus asiakkaidemme markkinoilla on lisääntynyt ja se on
viivästyttänyt joidenkin neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden
käynnistymistä. Monet perinteiset asiakkaamme sulattelevat muutamien edellisten vuosien aikana tekemiään investointeja. Kysyntä
painottuu juuri nyt toisaalta suuriin uuden kapasiteetin hankkeisiin ja toisaalta palveluihin ja pieniin parannuksiin. Keskikokoisten hankkeiden osuus tarjouksista ja tilauksista on poikkeuksellisen alhainen. Näiden hankkeiden vähäisyys aiheuttaa vaihtelua
tilauskertymäämme. Pidän uusien tilaustemme määrää toisella
neljänneksellä, 26 miljoonaa euroa, kohtuullisena saavutuksena
markkinatilanteeseen nähden. Ilahduttavaa on ollut teknologiapalveluiden tilausten määrän ja liikevaihdon vakaa kasvu.
Liiketuloksemme osalta olemme noin miljoona euroa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta jäljessä. Osa kehityksestä on ollut
suunniteltua panostusta tulevaisuutemme menestyksen mahdollistamiseksi. Muutamien viivästyneiden projektien ylimääräiset
kustannukset selittävät osan tuloksen huonosta kehityksestä suhteessa liikevaihtoon.
Tilauskantamme kesäkuun lopussa, 72 miljoonaa euroa, oli edelleen historiallisesti vahva, vaikka se onkin alentunut yhtäjaksoisesti

jo yli vuoden ajan. Tilauskantamme ajoittuu nyt myös poikkeuksellisen pitkälle ajalle ja mahdollistaa toimintamme suunnittelun pitkälle tulevaisuuteen. Samalla pystymme myös vastaamaan nopeita
toimituksia vaativiin asiakkaidemme tarpeisiin ja auttamaan heitä
vastaamaan omien markkinoidensa mahdollisuuksiin.
Markkinoiden epävarmuuden aiheuttaman uusien tilausten ja
muutamien projektiemme toimitusten viivästymisen takia jouduimme heikentämään arviotamme kuluvan vuoden liikevaihdosta
ja -tuloksesta. Ponnistelemme kuitenkin päättäväisesti ja etsimme
uusia mahdollisuuksia asiakkaidemme auttamiseksi omassa toiminnassaan päästäksemme mahdollisimman lähelle viime vuoden
ennätystasoa.
Näkymät vuodelle 2019
Raute muutti ohjeistustaan 2019 liikevaihdon ja liiketuloksen osalta 25.6.2019 ja arvioi, että yhtiön liikevaihto laskee ja liikevoitto
heikkenee vuonna 2019 ennätykselliseen edellisvuoteen verrattuna. Uusi ohjeistus perustui muutamien toteutusvaiheessa olevien
projektien aikataulujen siirtymisestä ja tästä aiheutuvista kustannuksista sekä muutamien neuvotteluvaiheessa olevien isojen, uusien tilausten varmistumisen siirtymisestä aikaisemmin arvioidusta.
Yhtiön tämänhetkinen tilanne ja näkymät loppuvuodelle eivät
anna syytä muuttaa 25.6.2019 annettua ohjeistusta. Rauten liikevaihto laskee ja liiketulos heikkenee vuonna 2019 vuoteen 2018
verrattuna.työkuorman toteuttamiseen, osakkeenomistajillemme
osoittamastanne luottamuksesta sekä kaikille muillekin yhteistyökumppaneillemme osallistumisesta Rauten kehittämiseen ja menestymiseen.
Tapani Kiiski, toimitusjohtaja

Raute avasi kesäkuussa Kiroviin Venäjälle Service Centerin, joka tarjoaa kunnossapito- ja varaosapalveluja paikallisesti
Rauten asiakkaille. Noin 400 kilometrin säteellä Service Centeristä on yli kymmenen vaneritehdasta.

Rautelle suunnittelusopimus venäläisen
asiakkaan koivuvaneritehtaasta
Raute on saanut sitovan tilauksen venäläisen asiakkaan suunnitteleman koivuvaneritehtaan tuotantoprosessin koneiden suunnittelusta. Raute arvioi, että nyt tilattu suunnittelutyö johtaa itse
tuotantokoneiden tilaukseen tulevan parin kuukauden aikana.
Raute tiedottaa hankkeesta, kun konetilaus astuu sitovasti voimaan.
Nyt saadulla tilauksella ei ole vaikutusta Rauten liikevaihto- ja tulosnäkymiin vuoden 2019 osalta. Raute arvioi liikevaihdon laskevan ja liiketuloksen heikkenevän edellisestä vuodesta.
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Raute aloittaa YT-neuvottelut
Raute Oyj on aloittanut YT-lain mukaiset neuvottelut toimenpiteistä, joilla yhtiön Nastolan tehtaan toimintoja sopeutetaan
tilauskannan alenemiseen ja siitä johtuvaan tuotannolliseen ja
taloudelliseen tilanteeseen. Yhtiö on 7.8.2019 tiedottanut saaneensa sitovan tilauksen vaneritehtaan tuotantoprosessin koneiden suunnittelusta ja arvioi, että tilattu suunnittelutyö johtaa itse
tuotantokoneiden tilaukseen tulevan parin kuukauden aikana.
Saadun suunnittelutilauksen johdosta Rauten suunnittelutoiminnoissa ei ole tarvetta sopeutustoimenpiteille, mutta ennakoitu
konetilaus ei ehdi ajallisesti täyttämään koko Nastolan tehtaan
kapasiteettia.
Sopeuttamistoimenpiteet koskevat Nastolan tehtaan työntekijöitä. Neuvottelujen piirissä olevan henkilöstön määrä on yhteensä
157 henkilöä. Yhtiön arvion mukaan nyt käynnistetyt neuvottelut
koskevat enintään 90 päivän lomautuksia. Keskimääräinen lomautettavan henkilöstön määrä on arvion mukaan noin 30. Yhtiön arvion mukaan irtisanomisia ei tarvita.
Nyt käynnistettävät neuvottelut eivät indikoi muutosta aikaisemmin ilmoitettuihin näkymiin kuluvalle vuodelle. Vuoden 2019 liikevaihto laskee ja liiketulos heikkenee vuodesta 2018.
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www.raute.com

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä,
joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa
viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. 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
Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2018 oli 181.0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä
vuoden 2018 lopussa oli 772. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

