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FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O.YTÄ
Helsinki .— Ouomi

Ford Motor Company, Limited'in, Lontoo, johtokunta, mikä toiminimi omistaa Ford
Motor Company of Finland O. Y:n, Helsinki, osake-enemmistön, on päättänyt myydä määrätyn
määrän suomalaisen yhtiön osakkeita suomalaisilla markkinoilla, varaten etuoikeuden ostoon
viimemainitun yhtiön henkilökunnalle, myyjille ja sellaisille liikkeille tai yksityishenkilöille, joita
erikoisesti kiinnostaa Ford Motor Company of Finland O. Y:n kehitys.

Seuraavassa annetaan muutamia tietoja suomalaisen yhtiön toiminnasta
Ford Motor Company of Finland O. Y. aloitti toimintansa huhtikuun 13 päivänä 1926

täysin maksetulla Smk:n 20.000.000: — osakepääomalla.
Yhtiöllä on Suomessa ja Virossa yksinoikeus valmistaa, koota ja myydä Ford ja Lincoln

automobiileja, kuorma-autoja, koneaiustoja ja Fordson traktoreita sekä muita Ford tuotteita, ja
on sillä oikeus kaikkiin mainittuja tuotteita koskeviin nykyisiin ja vastaisiin patentteihin yllä-
mainituissa maissa.

Yhtiö saa kaikki autot ja kuorma-autot valmiiksi koottuina uudenaikaisesta, Kööpen-
haminassa sijaitsevasta kokoonpanotehtaasta. Traktorit vastaanotetaan nykyään koottuina Cor-
kista, Irlannissa. Miltei kaikki varaosat saadaan Yhdysvalloista, mutta niin pian kuin Dagen-
hamissa, Essex, Englanti, rakenteilla oleva suuri Ford tehdas valmistuu, tullaan osat sekä kokoon-
panoa että myyntiä varten saamaan tästä tehtaasta.

Toukokuussa 1927 lakkautettiin T ja TT mallin valmistus Yhdysvalloissa, minkä johdosta
Amerikasta ei toimitettu mitään autoja 7 kuukauden aikana, mikä luonnollisesti vaikutti euroop-
palaisten markkinoiden myyntituloksiin.

Senjohdosta, että uusien Ford-tuotteiden valmistuksessa käytetään automobiiliteollisuu-
dessa kokonaan uusia valmistusmenetelmiä ja koneita, jotka aikaansaavat näiden tuotteiden kor-
kean laadun, oli välttämätöntä uhrata paljon aikaa henkilökunnan huolelliseen harjaannuttami-
seen, mikä jossain määrin viivästytti toimituksia v. 1928 ja se vaikutti puolestaan tuon vuoden
tuloksiin.

Yhtiön toiminnan tulos vuonna 1928 ja sen asema saman vuoden lopussa ilmenee alia-
olevasta tiliasemasta ja voitto- ja tappiotilistä.





TILIASEMA
31 p:nä joulukuuta 1928.

VASTAAVAA VASTATTAVAA

Smk. Smk.
Kiinteät laitteet
Varusteet

105.305: 96
525-237:40

Osakepääoma 20.000.000: —

Varattu veroihin
Maksettavia

978.594: 70
Tavaravarasto
Saatavia

10.669.122: 80
15.487.104: 06

149.986: 19
3.941.198: 33
2.203.917: 65

Ylijäämä voitto
VuosivoittoPankkitili ja Kassa 486.926: 65

Smk. 27.273.696:87 Smk. 27.273.696:87

VOITTO- JA TAPPIOTILI
31 p:nä joulukuuta 1928.

MENOJA TULOJA
Smk. Smk,

Varusteiden arvovähennys 105.663:87 Liikevaihto 3.014.301: 22
Veroja 704.719:70
Vuosivoitto 2.203.917:65

Smk. 3.014.301: 22 Smk. 3.014.301:22

Tämän tuotannon uuden järjestelyn yhteydessä on suoritettu myös myynnin uudelleen-
järjestely, jotta se sopisi paremmin eri maiden olosuhteisiin ja jotta kotimaisella pääomalla ja
työllä olisi tilaisuus päästä osalliseksi yhtiön vastaisen kehityksen tuloksista.

Osakkeet, joihin liittyvät voitto-osinko kupongit, oikeuttaen vuoden 1929 koko voittoon
tarjotaan myytäväksi hintaan Smk. 1.140: — ja on ne maksettava ennen 1 p. Heinäkuuta 1929.
Tähän hintaan sisältyvät kustannukset leimamerkeistä, välityspalkkio j. n. e.

Ford Motor Company of Finland O. Y:llä on oikeus lunastaa osakkeet, joita ei ole mak-
settu ennen määräaikaa.

Ylläolevat tiedot on meille antanut Ford Motor Company of Finland O. Y:n, Helsinki,
johtokunta.

Helsingissä, kesäkuulla 1929.

KANSALLLS-OSAKE-PANKKI




