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ROEMEENSE AUTO-ASSEMBLAGEFABRIEK
BOEKAREST, Roemenië, 6 juli 2007 – Ford Motor Company heeft binnen de
vooropgestelde deadline van 5 juli een bod op de Automobile Craiova assemblagefabriek in
Roemenië ingediend bij het Roemeense AVAS (Authority for State Assets Recovery). Het
bod werd vandaag formeel geopend door de Privatiseringscommissie op een evenement in
Boekarest.
“We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat we ons bod op de Roemeense autofabriek in
Craiova hebben uitgebracht,” zei John Fleming, President en CEO van Ford Europa. “Hoewel
het te vroeg is om in detail te treden over ons voorstel, zijn we ervan overtuigd dat het de
beste combinatie biedt van financieel, technologisch en milieu-engagement, waardoor Ford
de Craiova-fabriek zou kunnen omvormen tot een zeer innovatief productiecomplex van
wereldklasse met een belangrijk werkgelegenheidspotentieel.”
Op het openingsevenement vandaag in Boekarest zei Lyle Watters, Directeur Business
Strategy van Ford Europa: "Meer dan twee jaar lang hebben we sterke interesse getoond in de
Automobile Craiova-site. We hebben de fabriek meermaals bezocht en er gesproken met het
management en vakbondsleiders. Nu zijn we erg blij dat we op het punt gekomen zijn waarop
we ons lange-termijnplan kunnen delen met de Privatiseringscommissie."
“Ons doel is om het Roemeense volk opwindende, lokaal geproduceerde en hoogkwalitatieve
Ford auto's te bieden en tegelijk een belangrijke exportmarkt te ontwikkelen voor die wagens,
die een positieve bijdrage zal leveren aan de Roemeense economie," voegde Watters eraan
toe.
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Ford gelooft dat de site in Craiova van strategisch belang is voor de toekomstige groei van
het bedrijf. Ford Europa produceerde in 2006 1,86 miljoen exemplaren in zeven
assemblagefabrieken en er is extra fabricageruimte nodig om de ambitieuze nieuwe producten groeiplannen van het bedrijf te realiseren.
“Als ons bod wordt aangenomen, verwachten we de productieactiviteiten van Craiova uit te
kunnen breiden en verbeteren, de werkgelegenheid te verhogen en extra toeleveranciers aan
te trekken naar het gebied," zei Fleming.
Als Ford succes behaalt, kan het bedrijf ook een integraal lid worden van de Roemeense
gemeenschap.
“We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan
de gemeenschappen waarin we actief zijn,” zei Fleming. “We hebben dat al aangetoond in
verscheidene landen zoals Duitsland, Groot-Brittannië, België, Turkije, Rusland en Spanje,
waarmee we bewijzen dat Ford niet alleen uitstekende wagens bouwt, maar ook een goede
buur is en een bedrijf met burgerzin.”
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