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Ford er eneste bilprodusent på Ethisphere
Institutes  2016-liste over verdens mest
etiske virksomheter

Ford Motor Company er den eneste bilprodusenten som nådde opp på
Ethisphere Institutes 2016-liste over verdens mest etiske virksomheter i en
tid da etikk i næringslivet i stigende grad påvirker kundenes
kjøpsbeslutninger.

- Denne utmerkelsen går til våre ansatte, som er dedikert til å gjøre det rette
og ta de riktige valgene, sier Bill Ford, styreformann for Ford Motor Company.
- Etikk og god samfunnsånd er fundamentet for det som driver oss til å ville
gjøre samfunnet bedre.

Dette er syvende gang på rad at Ethisphere Institute har satt Ford på sin liste
over verdens mest etiske virksomheter.

Ethisphere Institute, en global leder når det gjelder å definere og fremme
standardene for etisk forretningspraksis og hedre forretningsvirksomheter
med topp-plassering i fem kategorier. Kategoriene er etikk og etterlevelse,
firma som viser samfunnsånd og ansvarsfullhet, etisk kultur, styring og
lederskap og omdømme.

I mange tiår har Ford anerkjent betydningen av en sterk samfunnsånd innad i
bedriften og hvordan dette danner basis for selskapets omdømme og suksess.



Over halvparten av de som i 2016 svarte på Harris Poll’s
omdømmeunderskelse sa at de skaffet seg mer informasjon om et selskap før
de bestemte seg for å handle med det. Over en tredjedel bestemte seg for
ikke å handle med et selskap dersom de anså at selskapet hadde et negativt
omdømme.

- Ford forstår at tillit må være fundamentet i alt selskapet gjør, og deres
forpliktelse om å være en aktiv del av det globale samfunnet bidrar til å
forklare hvorfor de er den eneste bilprodusenten på Ethisphere liste hvert år
siden 2010, sier Timothy Erblich, Ethispheres administrerende direktør. - Å ha
oppnådd denne bemerkelsen for syvende gang på rad er en prestasjon det
står respekt av.

For mer informasjon om Ethisphere Institutes metodologi og en liste over
2016 Verdens Mest Etiske Virksomhet, besøk http://ethisphere.com/worlds-
most-ethical/wme-honorees/.
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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.
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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