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Ford øker planlagte investeringer i
elektriske og autonome kjøretøy til 250
milliarder kroner
Ford Motor Company avsluttet 2020 sterkt, og forbedret sine resultater
innenfor forretningsområdene bilproduksjon og finansielle tjenester i fjerde
kvartal.
– Fords transformasjon skjer nå med vår ledende rolle i den elektriske
kjøretøyrevolusjonen og utviklingen av autonome kjøretøy. Vi allokerer nå 29
milliarder dollar i kapital og de beste talentene til disse to områdene for å
kunne tilby våre kunder volummodeller av tilkoblede elektriske SUV-er,

varebiler og pickuper, sier Ford President and CEO, Jim Farley.
Det tilsvarer nærmere 250 milliarder norske kroner.
Av dette skal 22 milliarder dollar (nesten 190 milliarder norske
kroner) investeres i elektriske kjøretøy og 7 milliarder dollar i autonome
kjøretøy.
I går la Ford Motor Company frem sine fjerdekvartalstall og de finansielle
resultatene for hele 2020.
Klikk her for å lese hele pressemeldingen og se resultatene

Om Ford Motor Company
Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan,
USA. Selskapet utvikler, produserer, markedsfører og har service på en rekke
kjøretøy som inkluderer personbiler, SUVer, nyttekjøretøy, lastebiler, elektrifiserte
kjøretøy og Lincoln luksusbiler.Konsernet leverer også finansielle tjenester
gjennom Ford Motor Credit Company. Ford Motor Company har som mål å ha en
ledende rolle innen elektrifisering, mobilitetsløsninger, inkludert selvkjørende
biler, og sammenkoblede tjenester. Ford har cirka 188 000 ansatte over hele
verden. For mer informasjon om Ford, produktene og Ford Motor Credit Company,
vennligst se www.corporate.ford.com
Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50
markeder og har ca. 45.000 ansatte ved sine heleide anlegg og konsoliderte
fellesforetak. De har rundt 58.000 ansatte når ikke-konsoliderte virksomheter er
inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas
virksomhet Ford Servicemarked og 19 produksjonsenheter (hvorav 12 er heleide
anlegg og 7 er ukonsoliderte fellesforetak). Den første Ford-bilen ble sendt til
Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i
Europa startet i 1911.
Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til

Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.
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