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Rauten liiketoiminta tänään
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• Vaneri- ja LVL-teollisuuden
markkinat noin 40 miljardia
euroa vuodessa

• Investoinnit viilu-, vaneri- ja
LVL -tuotantoteknologiaan
noin 600 (‒750) milj. euroa 
vuodessa “normaalissa”
markkina- ja taloustilanteessa

• Kunnossapidon markkina
Rauten kannalta ”rajaton”

Puutuoteteollisuus

• Viiluteollisuus

• Vaneriteollisuus

• LVL-teollisuus

Rauten asiakkaat

Kokonaiskulutus 94,1 milj. m3

Vanerin kulutus 2014

Raute tuo lisäarvoa
asiakkaidensa liiketoimintaan

toimittamalla ratkaisuja
kannattavaa ja ympäristön

kannalta kestävää
puutuotteiden tuotantoa varten

Rakentaminen 38 %
Huonekalut 26 %
Lattiat 5 %
Yhteensä 69 %

Pakkaukset 9 %
Kuljetusvälineet 7 %
Yhteensä 16 %

Muut 15 %

Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva
teknologia- ja palveluyritys.

Rauten ratkaisut

Projektitoimitukset:

• Tehdasprojektit, erilliset tuotantolinjat,
koneet ja laitteet

• Automaatio, konenäkö, mittausteknologia

Teknologiapalvelut:

• Modernisoinnit

• Kunnossapito ja varaosat

• Tuotannon tukipalvelut

67%
liikevaihdosta

(2015)

33%
liikevaihdosta

(2015)
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Vanerintuotanto ja –kulutus
Vanerintuotanto ja –kulutus vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2014 (milj. m3)

Vanerinkulutus loppukäyttökohteittain 2014
Kokonaiskulutus 94,1 milj. m3

Vanerintuotanto markkina-alueittain vuosina
2000, 2005, 2010 ja 2014 (1 000 m3)

Source: Indufor
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Vuosi Tuotanto Kulutus

2000 58,4 59,6

2005 73,3 72,5

2010 81,5 79,4

2014 98,9 94,1
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Raute on osa puunjalostuksen
arvoketjua
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Rauten ratkaisut kattavat
koko tuotantoprosessin...
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Tukinkäsittely →  Sorvaus →  Kuivaus → Viilunkäsittely → Ladonta → Puristus → Levyn- / palkinkäsittely → Vaneri / LVL

Kuivaviilun käsittely

Levyn jatkokäsittely

Ladonta ja puristus

Automaatio:

• Koneautomaatio

• Konenäkö

• Mittaus ja lajittelu

• Tuotannonohjaus- ja laadunvalvontatiedon hallinta

Märkäviilun käsittely
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...ja investoinnin elinkaaren
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Rauten kokonaispalvelukonsepti muodostuu projektitoimituksista ja
teknologiapalveluista vaneri- ja LVL-teollisuudelle. Projektitoimituksiin
kuuluvat hankkeet, jotka muodostuvat yksittäisistä koneista tai
tuotantolinjoista aina koko tehtaan tuotantoprosessin koneet ja laitteet
kattaviin toimituksiin. Teknologiapalveluita tarjotaan varaosatoimituksista
säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin.
Teknologiatarjonta kattaa asiakkaan koko tuotantoprosessin koneet ja
laitteet.

Elinkaaren mittaista yhteistyötä
Raute tukee asiakkaitaan heidän laiteinvestointiensa koko
elinkaaren ajan monipuolisten teknologioiden ja palveluiden avulla.
Kasvupotentiaalia Raute näkee erityisesti teknologiapalveluissa.

Aika

Palvelujen
liittäminen
toimituksiin

Kunnossa-
pidon

ulkoistukset

Palvelujen
kysyntä

kasvussa

Paikallisen
palvelun

lisääminen

Uudet
palvelukoko-

naisuudet

Kilpailijoiden
koneet

Huolto-
palvelut

Varaosat
Moderni-
soinnit
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Painopiste kehittyvillä markkinoilla
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Voimakas siirtyminen
luonnovaraisista
metsistä istutuspuihin.

Muu Aasian ja
Tyynenmeren

alue

Maailman suurin LVL-
tuotantoalue ja maailman
toiseksi suurin vanerin
valmistusalue. Talous
kasvaa. Rakentaminen
edellen ahlhaisella
tasolla.

Investoinnit painottuvat
modernisointityyppisiin
tehostamishankkeisiin ja
korvausinvestointeihin.

Pohjois-Amerikka

Kehittynyt markkina,
jossa tuotantoteknologian
taso yleisesti korkea.

Eurooppa ja
Afrikka

Suurimpia ja potentiaali-
simpia vanerintuotannon
kasvualueita.

Etelä-Amerikka

Maailman suurin
vanerinvalmistaja.

Käsityövaltaista
tuotantoa, yksinkertaista
teknologiaa ja paikallisia
konetoimittajia.

Kiina

Suuret raaka-ainevarat
ja pitkällä tähtäimellä
kehittyvä talous.

Kilpailukyky
vientimarkkinoilla
erinomainen.

Venäjä

Aseman
vahvistaminen
automaatio-osaamisella.
► Asiakasteollisuuksien
kokonaisvaltaiset
strategiset investoinnit ja
teknologiapalvelut.

11%

Vahva asema Chilessä
ja toimituksia Brasiliaan.
► Paikallisen
metsäteollisuuden
rakenne, runsaat
istutuspuuvarat ja
panostukset korkean
jalostusasteen tuotteisiin.

5%

Suurin toimija.
Tavoitteena säilyttää johtava
asema ja syventää
yhteistyötä asiakkaiden
kanssa heidän tuotanto-
prosessiensa tehostamiseksi
pitkäjänteisesti.
►Tuotantotehokkuus ja
laadun parantaminen.

Markkinajohtaja.
► Suuret metsävarat
ja kehittyvä talous.
Teknologiapalvelut.

4%

Tavoitteena kasvaa
merkittäväksi toimijaksi.
► Laatuvaatimusten
nousu.

Vahvuus: pieniläpimit-
taisen istutuspuuraaka-
aineen käsittely.
► Istutusmetsien
mahdollistama vanerin-
tuotannon uusi kasvu.

56% 18%
Rauten asema

► Kasvumahdollisuudet

Markkina-alueen osuus
vanerintuotannosta vuonna 2014.

Markkina-alueen osuus Rauten
uusista tilauksista 2013-2015

%

%

5%

5%
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Muutokset ovat mahdollisuuksia
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Eurooppa

• Nykyisen kapasiteetin
kehittäminen

Afrikka

• Puun jalostaminen
paikallisesti

Venäjä

• Tuotantoteknologian
uusiminen

• Metsävarojen
hyödyntäminen

• Vientituotteet

• Uusiutuvana raaka-aineena
puun käyttö lisääntyy

• Ympäristötietoisuus kasvaa ja
ympäristönormit tiukentuvat

• Kiristyvä kilpailu vaatii
kustannustehokkaampia
valmistusmenetelmiä

• Energia kallistuu

• Kehittyvien markkinoiden
merkitys kasvaa

Trendejä Aasian-Tyynenmeren alue

• Istutusmetsävarat

• Kiinassa kasvavat
laatuvaatimukset ja
“teollistuminen”

Etelä-Amerikka

• Istutusmetsävarat

• Nykyaikaistaminen

Pohjois-Amerikka

• Korvausinvestoinnit
talouden elpymisen
myötä

Rauten kannalta

• Puun lisääntyvä käyttö kasvattaa puutuoteteknologian kysyntää

• Kehittyvien markkinoiden merkitys kasvaa

• Tunnistettava erilaiset asiakastarpeet ja tarjottava huipputeknologian lisäksi
ratkaisuja, joissa automaatiolla ei luoda ratkaisevaa kilpailuetua.
Teknologiapalveluiden osuus kasvaa erityisesti perinteisillä markkinoilla
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Paikallinen läsnäolo maailmalla

Raute, tuotantolaitos

Edustaja

Chile, Santiago

Pohjois-Amerikka:
Vancouver,
Memphis

Suomi: Nastola, Kajaani

Venäjä, Moskova, Pietari

Singapore

Kiina, Shanghai

Australia, Myrtleford

Latvia, Riika

Henkilöstön määrä 31.12.2015

76
henkilöä

(12%)

441
henkilöä

(68%)

1
henkilö

106
henkilöä

(16%)

5
henkilöä

10
henkilöä

6
henkilöä

Viro, Raplamaa 1
henkilö

Raute, muut
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Strategia
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Kannattavia ratkaisuja
kaikkiin asiakastarpeisiin

• Uusiutuvien raaka-aineiden ja
materiaalien suosio lisääntyy

• Ympäristötietoisuus lisääntyy

• Energiatehokkuuden merkitys
korostuu energian hinnan
noustessa

• Ympäristöystävälliset prosessit

• Päästöt pienevät

Ilmastonmuutos

• Kokonaiskysynnän painopiste
siirtyy yhä enemmän kehittyville
markkinoille

• Elintason noustessa panostukset
rakentamiseen ja asumiseen
kasvavat

• Laatu- ja ergonomiavaatimukset
sekä kustannusten nousu lisäävät
automaation merkitystä myös
kehittyvillä markkinoilla

Globaali talouskehitys

• Puupohjaisten rakennus-
materiaalien kilpailukyky paranee

• Istutuspuulajien käyttö raaka-
aineena lisääntyy

• Raaka- ja lisäaineiden käyttö
tehostuu

• Öljypohjaisten lisäaineiden,
erityisesti liiman ja pinnoitteiden,
käyttö tehostuu

• Prosessista syntyviä sivutuotteita
hyödynnetään paremmin

Luonnonvarojen saatavuus

• Raaka-aineen ja muiden
tuotannontekijöiden käyttö tehostuu

• Halukkuus investoida tehokkaam-
piin tuotantoprosesseihin lisääntyy

• Tuotantolaitosten koot kasvavat

• Automaation ja digitalisaation
lisääntyessä asiantuntijapalveluiden
kysyntä kasvaa

• Pitkälle jalostettujen puutuotteiden
käyttö kasvaa

• Tuotteiden standardisointi ja
laatuvaatimukset kasvavat

Teknologian kehitys

Megatrendit

Raute tuo lisäarvoa
asiakkaidensa liiketoimintaan

toimittamalla ratkaisuja
kannattavaa ja ympäristö-
myötäistä puutuotteiden

tuotantoa varten.

Raute tarjoaa
kannattavia ratkaisuja

kaikkiin
asiakastarpeisiin.
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Kannattavia ratkaisuja
kaikkiin asiakastarpeisiin
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Haluttu ratkaisutoimittaja,
jolla houkuttelevat ratkaisut
eri asiakastarpeisiin globaalisti

Luotettu, paikallinen
koko elinkaaren aikainen kumppani
tuotantoprosessin optimoimisessa

Kolmen johtavan toimittajan joukossa
valituilla kehittyvillä markkinoilla
niille kohdennetulla tuotevalikoimalla

Kustannustehokkaat ja ketterät
prosessit sekä korkea laatu
globaalissa verkostossa

Haluttu työpaikka, jossa
osaavat ihmiset saavuttavat
yhdessä hyviä tuloksia

Kannattavia
ratkaisuja kaikkiin
asiakastarpeisiin

Kasvu

Sopeutuminen

Kannattavuus
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Strategian toteutuksesta 2015
• Asiakastarpeet

• Viilun tiheysmittaus yhdistettynä visuaaliseen kuvaan tuonut kuivaviilun lajittelun uudelle tasolle
• Viilun märkäsaumaus parantanut raaka-aineen käytön tehokkuutta
• Ensimmäiset viilun saumaajan konenäköön perustuvat modernisoinnit toteutettu
• Viimeisintä konenäköteknologiaa toimitettu jalopuuta käyttäville asiakkaille
• Kilpailijoiden laitteita modernisoitu konenäköteknologialla
• Päänavaus konenäköteknologioille Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

• Teknologiapalvelut
• Palveluliiketoimintaa vahvistettu lisäämällä paikallista läsnäoloa suunniteltujen painopistealueiden mukaisesti

Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa
• Varaosien ja pienprojektien toimituskykyä vahvistettu
• Teolliseen internetiin perustuvia etäpalveluita otettu käyttöön yhdessä asiakkaiden kanssa.

• Kehittyvät markkinat
• Kehittyville markkinoille suunnattuun Dragon-tuoteperheeseen kehitetty 8 jalan sorvi ja viilunkuivaaja
• Paikallista organisaatiota vahvistettu ja kehitetty vastaamaan Kiinan markkinoiden ja Dragon-tuoteperheen

kehittämisen haasteisiin.

• Kustannustehokkuus ja laatu
• Panostusta laadunkehitystoimintaan ja työturvallisuuteen jatkettu
• Tuotekannan huoltoa ja vakiointia jatkettu ja kehitetty työkaluja tarjoustoiminnan ja suunnittelun tueksi
• Johtamismallia kehitetty
• Projektien johtamisen ja tilannehallinnan tueksi otettu käyttöön uusi tietojärjestelmä
• Osavalmistus aloitettu Kiinan tehtaalla
• Tuotannollisia investointeja käynnistetty Nastolan tehtaalla.

• Menestyksen nälkä ja henkilöstö
• Suomen henkilöstön osaamiskartoitukset toteutettu ja laadittu kehityssuunnitelmat
• Laajamittainen mentorointiohjelma käynnistetty varmistamaan tuoteosaamisen jatkuvuus
• Rauten työnantajamielikuvaa vahvistettu viestinnän keinoin.
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Henkilöstö luo onnistumisen edellytykset
• Henkilöstön kehittämisen painopiste oli kriittisten

osaamisten tunnistamisessa ja osaamisvajeiden
täyttämisessä.

• Veimme käytäntöön vuoden 2014 lopulla tehdyn
esimiesten 360-arvioinnin pohjalta tunnistettuja
esimiestyön kehitystoimenpiteitä.

• Koulutuksia toteutettiin tunnistettujen tarpeiden
mukaisesti monilla eri osa-alueilla.

• Vahvistimme paikallisia palveluliiketoiminnan resursseja
Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

• Kiinan yksikössä vahvistimme paikallista organisaatiota
ottamaan vastuun myynnin ja tuotannon johtamisesta
tulevina vuosina.

• Suurimmissa ulkomaan yksiköissä siirryimme konsernin
yhtenäisiin henkilöstöjohtamisen periaatteisiin.

Henkilöstö 2011- 2015

Henkilöstö maantieteellisesti 2015

Henkilöstön ikärakenne 2015
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Tilinpäätös 1.1.–31.12.2015
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Onnistumisten vuosi
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• Ennätyksellinen:
• uusien tilausten määrä
• liikevaihto
• liiketulos

• Maailmassa käynnistyi 2015 kolme uutta kapasiteettia
luovaa, tehdaslaajuista hanketta.

• Raute onnistui saamaan 92% näiden projektien
tuotantokoneiden tilauksista, kaksi hanketta
kokonaisuudessaan. Kilpailukykymme on vahva!

• Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme 35%.
Toimituskykymme ja kapasiteettimme joustavuus on
hyvä!

• Liiketuloksemme kolminkertaistui ja oli 6,4%.

• Kun markkinoilla on mahdollisuuksia, ovat
kilpailukykymme, toimituskykymme ja
tuloksentekokykymme kunnossa!
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Vuosi 2015 lyhyesti
2015
• Uusissa tilauksissa ennätys: kolme suurta tilausta

maalis–huhtikuussa.

• Liikevaihto kasvoi 35 %

- Aloittava tilauskanta, uusien tilausten määrä ja
tilauskannan ajoitus.

• Liiketulos yli kolminkertaistui

- Liikevaihdon kasvu ja toteutetut toiminnan
kehitystoimenpiteet

- Uuden liiketoiminnan kehityshankkeen
keskeyttämisestä 1,2 Me arvonalennukset

- Luottotappiot 0,6 Me.

Liiketoimintaympäristö
• Maailmantalouden ja rahamarkkinoiden kehityksen

epävarmuus jatkui
- Epävarmuus heijastui myös vaneri- ja LVL-

teollisuuksien markkinanäkymiin kaikilla Rauten
markkina-alueilla.

• Euroopassa käynnistyi poikkeuksellisesti 3 suurta,
uutta tuotantokapasiteettia luovaa tehdaslaajuista
hanketta.

• Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä pysyi
hyvänä läpi vuoden

• Asiakkaiden tuotantolaitosten käyttöasteet pääosin
pysyneet hyvällä tasolla.

MEUR 2015 2014

Liikevaihto 127,3 94,0

Liiketulos 8,1 2,6

Uudet tilaukset 145 112

Tilauskanta, 60 44

muutos +16
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Isot hankkeet etenivät
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• Kysyntä painottui pienehköihin modernisointi-
tyyppisiin hankkeisiin ja muihin teknologia-
palveluihin.

Pohjois-Amerikka
• Euroopassa käynnistyi poikkeuksellisesti kolme

suurta, uutta kapasiteettia luovaa tehdaslaajuista
hanketta.

Eurooppa

• Ukrainan ja Syyrian kriisien synnyttämä
poliittinen epävarmuus, öljyn ja muiden raaka-
aineiden alhaisesta hinnasta johtuva talouden
heikko kehitys ja ruplan arvon heikentyminen
sekä talouspakotteista johtuva rahoituksen
vaikeutuminen ovat aiheuttaneet investointi-
päätösten lykkääntymistä.

Venäjä

• Rauten asiakkaat keskittyivät edelleen
muutaman vuoden takaisten suurten vaneri-
tehdasinvestointiensa kapasiteetin ylösajoon
sekä markkinoiden löytämiseen uudelle
tuotantokapasiteetille, eikä uusia, merkittäviä
investointihankkeita käynnistynyt.

Etelä-Amerikka

• Kiinan talouskehityksen heikkeneminen hidasti
päätöksentekoa monista vireillä olevista
hankkeista. Tämä heijastui muualle Aasiaan ja
myös koko maailmaan.

Aasia

• Asennus- ja käyttöönottovaiheessa oli yhteensä kuusi uutta
kapasiteettia luovaa isoa hanketta, joissa on edetty asiakkaan
asettaman aikataulun mukaan.

• Heinäkuussa 2012 LVL-tehtaan koneista Saksaan saadun
tilauksen lopullinen hyväksyntä viivästynyt tuotantoprosessiin
tehtyjen muutosten johdosta edelleen.

• Vuonna 2014 saadut kaksi isoa tilausta Puolaan etenivät
tuotannolliseen käyttöön ja tuotannon ylösajovaiheeseen.

• Vuoden 2015 aikana saadut kolme uutta isoa tilausta etenivät
suunnitelmien mukaisesti koneiden ja laitteiden toimituksiin ja
asennusvaiheeseen.



www.raute.com21

Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut

Tunnusluvut 2015 2014

Osakekohtainen tulos,
laimentamaton, euroa 1,65 0,59

Liiketoiminnan rahavirta, Me 7,5 -1,9

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 28,5 10,9

Nettovelkaantumisaste, % -16,8 -6,9

Omavaraisuusaste, % 58,5 55,8

Henkilöstö 31.12. (kirjoilla) 646 587

Tase, Me 31.12.2015 31.12.2014

Aineettomat hyödykkeet 1,6 3,5

Aineelliset hyödykkeet 8,5 7,9

Muut pitkäaikaiset varat 0,7 0,7

Vaihto-omaisuus 9,6 7,9

Myyntisaamiset ja muut
saamiset 34,8 28,3

Rahavarat 6,5 4,4

Varat yhteensä 61,8 52,6

Oma pääoma 29,7 24,3

Pitkäaikaiset velat 0,7 1,8

Saadut ennakkomaksut 11,0 9,1

Lyhytaikaiset velat 20,3 17,4

Oma pääoma ja velat
yhteensä 61,8 52,6

Tuloslaskelma, Me 2015 2014

Liikevaihto 127,3 94,0

Liiketulos 8,1 2,6

Rahoitustuotot ja -kulut -0,0 0,2

Tulos ennen veroja 8,1 2,8

Tuloverot -1,4 -0,4

Kauden tulos 6,7 2,4
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Ennätykselliset tilaukset

Tilauskanta 2011 - 2015

Uudet tilaukset 2011 - 2015 Uudet tilaukset 2015

Uudet tilaukset 2015 markkina-alueittain
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Vahvaa kasvua
Liikevaihto 2011 - 2015 Liikevaihto 2015 markkina-alueittain

Projektitoimitukset ja teknologiapalvelut Liikevaihto 2011–2015 markkina-alueittain
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Tasaista tuloskehitystä
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Vahva tase
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)
Oman pääoman tuotto (ROE)

Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste, %
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Uskoa tulevaisuuteen
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Tulevaisuuden näkymistä
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Näkymät vuodelle 2016

• Maailmantaloudessa ja rahoitusmarkkinoilla
epävarmuus jatkuu

– Luo edelleen epävarmuutta myös vaneri- ja LVL-
teollisuuksien markkinatilanteen kehitykseen

– Tehdaslaajuisia ja linjakohtaisia investointihankkeita
kuitenkin suunnitteilla useita.

• Raute arvioi, että asiakaskunnan parannus-
investoinnit vuonna 2016 tulevat olemaan
kohtuullisella tasolla

– Teknologiapalveluiden kysyntä jatkuu vahvana.

• Vuonna 2015 käynnistyneet 3 suurta toimitusta
asennus- ja käyttöönottovaiheessa.

• Rauten vuoden 2016 liikevaihdon ja
liiketuloksen arvioidaan olevan vuoden 2015
tasolla

– Hyvä aloittava tilauskanta

– Ennakoitu markkinatilanteen kehitys.

• Uudet tilaukset painottunevat vuoden
jälkimmäiselle puoliskolle.

”Arvioin, että pystymme säilyttämään
alkaneena vuonna saavuttamamme tason
niin liikevaihdossa kuin liiketuloksessakin.

Tilauskantamme aleni viime vuoden kesän
jälkeen, mutta on edelleen korkealla tasolla.

Asiakkaillamme on useammilla markkina-
alueilla valmisteluvaiheessa eri kokoisia
investointeja.

Uskon myös panostustemme kehittyviin
markkinoihin tuovan kasvua alkaneena
vuonna. Kiinan talouskasvun hidastumi-
sesta huolimatta se on ylivoimaisesti
maailman suurin vanerintuotantoalue.

Teknologiapalveluiden osalta palaamme
vahvemman kasvun polulle.”

Liiketoimintaympäristö

Raute
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Raute sijoituskohteena
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Omistaja-arvon kasvattaminen

• Selvästi määritelty strategia, sen
säännöllinen arviointi ja
muokkaaminen liiketoimintaympäristön
muutosten mukaan

• Muuttuviin markkinatilanteisiin sekä
alan ja ympäröivän maailman
trendeihin reagointi ja sopeutuminen

• Vakaa, pitkäjänteinen omistus

• Moitteeton hallinnointi, tiedottaminen

– Ennustettavuus

• Pörssinoteeraus

• Pitkäjänteinen osinkopolitiikka



www.raute.com31

Sijoittajasuhteet
• Julkaistut pörssitiedotteet 2015

− 5.3.2015: Rautelle 30 Me tilaus Suomeen

− 24.3.2015: Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 
2015 päätökset

− 25.3.2015: Muutos Rauten johtoryhmässä

− 25.3.2015: Rautellen noin 31 Me uusi tilaus Viroon –
tulosnäkymät paranivat

− 26.3.2015: Raute Oyj hakee optio-oikeuksien 2010 
listaamista

− 24.4.2015: Rautelle noin 13 Me uusi tilaus Viroon

− 21.12.2015: Antti Laulainen nimitetty Raute-konsernin 
johtoryhmän jäseneksi

• IR-tilaisuuksia (piensijoittajatilaisuudet, messut,
one-to-one -tapaamiset) yhteensä kuusi

• Kolme lehdistövierailua Nastolaan
• Raute -materiaailn jakelu noin 7 100 kpl
• Sijoittajakirjeet (7 kpl), jakelu noin 440 kpl/kirje
• Piensijoittajatilaisuuksissa osallistujia 30 - 50

henkilöä/tilaisuus
• Osakkeenomistajia yhteensä 2 839 (tilanne

17.3.2016).

Kurssikehitys (RUTAV) ja vaihto vuonna 2015

Kurssikehitys (RUTAV) ja vaihto 2016
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Osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien määrä 31.12. Omistus 31.12.2015
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K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen arvon mukaisesti.

Markkina-arvo, Me Osakekurssi, euroa

Markkina-arvo
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Osakekohtainen tulos
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Osinko

Pääoman palautus

*

*Hallituksen ehdotus 31.3.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
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Liiketoiminnan rahavirta
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Kiitos mielenkiinnostanne ja
luottamuksestanne Rauteen!

Kysymyksiä?

36
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