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Ford innfrir

Forsinket utsendelse - grunnet ferieavvikling - av 2. kvartallstallene for Ford
Motor Company.  Vi er veldig stolte av å kunne informere om våre svært gode
resultater for 2. kvartal i år - hvor også Ford Europa nå er på pluss-siden
igjen. Pressemeldingen vedlagt på engelsk.  Fortsatt god sommer i det flotte
sommerværet!

-------------------------------------.

24th. of July we announced that we delivered a 2014 second quarter pre-tax
profit of $2.6 billion – our 20th consecutive quarterly profit and our highest
quarterly profit since the second quarter of 2011. We also are affirming we



are on track with our full-year total company profit guidance of $7 billion to
$8 billion – in a year with an unprecedented number of global product
launches and investing for our future.

North America, Asia Pacific, Middle East & Africa, Europe and Ford Credit all
achieved profitability.

These results reflect the power of our One Ford plan and the strength of our
global team. You can view our news release here, which describes our
performance and our future outlook.

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.

http://www.at.ford.com/news/cn/Pages/14Q2.aspx
http://www.ford.no
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