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Styrelsen för Ford Motor Company, Limited, London, som innehar aktiemajoriteten i
Ford Motor Company of Finland O. Y. Helsingfors, har beslutat att försälja ett visst antal aktier
i det finska bolaget å den finska marknaden, varvid företräde kommer att givas åt sistnämnda
bolags tjänstemän, försäljare samt för dess utveckling särskilt intresserade firmor och personer.

Med avseende å det finska bolagets verksamhet hava följande uppgifter inhämtats.
Ford Motor Company of Finland O. Y. började sin verksamhet den 13 april 1926 med

ett aktiekapital av Fmk. 20.000.000: — till fullo inbetalt.
Bolaget har ensamrätten för Finland och Estland att tillverka, sammansätta och försälja

Ford och Lincoln automobiler, lastbiler, chassier och Fordson traktorer samt andra Ford produk-
ter, och äger i ovannämnda länder utöva alla nuvarande och framtida patent hänförande sig till
sagda produkter.

Bolaget erhåller alla person- och lastautomobiler fullt färdiga från en modern »Samman-
sättningsfabrik» i Köpenhamn. Fordson traktorerna tillverkas numera fullständigt i Cork, Irland.
Nästan alla reservdelar erhållas från Förenta Staterna, men i och med fullbordandet av den stora
Ford fabriken, som nu är under uppförande i Dagenham, Essex, England, komma delarna såväl
för sammansättning av vagnar som för Service-försäljning att erhållas från densamma.

I maj 1927 upphörde produktionen av modell T och TT i Förenta Staterna, vilket inne-
bar, att inga automobilleveranser expedierades från Amerika under en tid av sju månader, ett
förhållande som nämnda år givetvis inverkade på försäljningsresultatet på den europeiska mark-
naden.

Påföljande år kom den nya Ford vagnen, modell A och AA i marknaden. De för automo-
bilindustrin fullständigt nya metoder och arbetsmaskiner, som komma till användning vid fram-
ställningen av de senaste Ford produkterna, och som möjliggöra den höga kvaliteten, nödvändig-
gjorde en tidsödande och noggrann träning av personalen, som i sin tur inverkade på detta års
resultat.

Resultatet av bolagets verksamhet 1928 såväl som dess ställning vid slutet av nämnda
år framgår av nedanstående Balans- samt Vinst- & Förlusträkningar.





BALANS
per 31 dec. 1928.

AKTIVA
Fmk.

105,305: 96
525.237: 40

Anläggningar
Inventarier
Varulager

PASSIVA
Fmk.

Aktiekapital
Skattereserv
Kreditorer

20,000.000: —

978.594: 70
10.669.122: 80
15.487.104: 06

149.986: 19
3.941.198: 33
2.203.917: 65

Debitorer Outdelad vinst
Årets vinstBank och Kassa 486.926: 65

Fmk. 27.273.696:87 Fmk. 27.273.696:87

VINST- & FÖRLUST RÄKNING
per 31 december, 1929.

DEBET KREDIT
Fmk. Fmk.

Avskrivning å inventarier 105.663:87 Rörelsen 3.014.301:22
Skatteavskrivning 704.719:70
Årets vinst 2.203.917:65

Fmk. 3.014.301:22 Fmk. 3.014.301:22

I samband med denna omorganisation av fabrikationen har en decentralisation av för-
säljningen genomförts för att vinna en smidigare anpassning efter förhållandena inom de olika
länderna och giva inhemskt kapital och arbete möjlighet att taga del i resultaten av bolagets fram-
tida utveckling.

Aktier med vidhäftade kuponger, vilka berättiga till del i vinsten för hela år 1929, utbjudas
till ett pris av Fmk. 1.140: — betalbara före 1 juli 1929, vilket pris inkluderar fondstämpel,
kurtage, o. s. v.

Ford Motor Company of Finland O. Y. förbehåller sig fri dispositionsrätt över aktier,
som icke inbetalats före den stipulerade dagen.

Ovanstående uppgifter hava tillhandahållits oss av Styrelsen för Ford Motor Company
of Finland O. Y. Helsingfors.

Helsingfors i juni 1929.
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