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Ford – blant verdens mest etiske selskap

For åttende året på rad har Ford Motor Company fått en plassering på den
prestisjefylte listen over verdens mest etiske selskaper.

Det er Etisphere Insitute som står bak kåringen, og Ford Motor Company er
den eneste bilprodusenten som har utmerket seg hele åtte år på rad!

- Fords samfunnsansvar er hele grunnlaget for vår forretningsfilosofi. Det
viser kundene hva vi står for som selskap. Dette er en utmerkelse som viser at
medarbeiderne våre fremdeles tar de riktige avgjørelsene i den daglige
driften, sier styreformann i Ford Motor Company, Bill Ford.



Menneskerettigheter og bærekraft

Ford har mange program og aktiviteter som har som mål å skape bærekraft
gjennom hele næringskjeden, gi gode arbeidsvilkår og støtte
menneskerettigheter.

Selskapet har også en rekke avtaler som sikrer at leverandører lever opp til
de samme høye standardene.

- Selskaper som får en plassering på listen over verdens mest etiske selskap
har en ny tilnærming til folks forventninger og endringer i lover og regler. Vi
ser hvordan Ford møter disse utfordringene, samtidig som de investerer i
nærmiljøet, sier administrerende direktør i Etisphere, Timothy Erblich

Vunnet en rekke priser

I løpet av det siste året har Ford fått en rekke utmerkelser for dette
engasjementet:

• 2017 «World’s Most Admired Company», Fortune

• 2016 «The Just 100: America’s Best Corporate Citizens», Forbes
• 2016 «America’s Best Employer», Forbes
• 2016 «Top Green Company», Newsweek
• 2016 «World’s Most Attractive Employer for Engineering and IT»,

Universum
• 2016 100% on «Human Rights Campaign’s Corporate Equality

Index»

For mer informasjon om Ethisphere Institutes metoder og den komplette
listen over de mest etiske selskapene i 2017: www.ethisphere.com/worlds-
most-ethical/wme-honorees/

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder basert i Dearborn, Michigan,
USA, som produserer eller distribuerer biler på over seks kontinenter. Med ca.
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166.000 ansatte og 70 fabrikker på verdensbasis inkluderer konsernet bilmerkene
Ford og Lincoln. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor
Credit Company. For mer informasjon vedrørende Fords produkter, vennligst
besøk www.ford.no

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford-merkede
kjøretøyer i 51 individuelle markeder og har ca. 66.000 ansatte. I tillegg til Ford
Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomheter Ford Customer
Service Division og 22 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den
første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor
Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.
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