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Samenvatting Tata Motors Limited heeft voor het fiscale jaar 2013/14 de resultaten
bekendgemaakt voor Jaguar Land Rover Automotive Plc.

Details Verkopen met 16% gestegen tot 434.311 stuks
Omzet: 19,4 miljard pond
Winst voor belastingen: 2,5 miljard pond

Tata Motors Limited heeft voor het fiscale jaar 2013/14 de resultaten
bekendgemaakt voor Jaguar Land Rover Automotive Plc.

In zijn commentaar op de resultaten verklaarde Jaguar Land Rover Chief
Executive Officer, Dr. Ralph Speth: “Het fiscale jaar 2013/14 was een solide
jaar voor Jaguar Land Rover, gedragen door de wereldwijde vraag naar onze
aantrekkelijke producten, inclusief de Range Rover Sport en de Jaguar F-
TYPE Coupé.”

“Samen zorgden deze activiteiten voor solide financiële prestaties van de
onderneming, die in overeenstemming zijn met onze strategische
groeiplannen. Deze plannen voorzien de komende vijf jaar in een investering
in 50 nieuwe productacties, waarin wij worden gesteund door onze
moedermaatschappij Tata Motors.”

Citaten Het fiscale jaar 2013/14 was een solide jaar voor Jaguar Land Rover,
gedragen door de wereldwijde vraag naar onze aantrekkelijke producten,
inclusief de Range Rover Sport en de Jaguar F-TYPE Coupé. 
— Jaguar Land Rover Chief Executive Officer, Dr. Ralph Speth

Afbeeldingen

Documenten PB 4214 Jaguar presenteert
jaarcijfers voor 2013-14.docx

Jaguar Land Rover Nederland

WOORDVOERDERS

Bas van der Wal
PR Manager Jaguar Land Rover
T. 0345 68 88 45 
E.
bvander1@jaguarlandrover.com

“



https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39161/images/132067-2ee236e0-79e1-4f70-9362-888cdabcbee9-f-type___rr_-_skyline-large-1401439863.jpg
mailto:bvander1@jaguarlandrover.com
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39161/documents/22822-b8b1123f-a9ac-449f-b3f0-7fb1a6e4d408-PB_25204214_2520Jaguar_2520presenteert_2520jaarcijfers_2520voor_25202013-14.docx
http://jlrnederland.pr.co/
http://jlrnederland.pr.co/78124-jaguar-land-rover-presenteert-jaarcijfers-voor-2013-14


Over Jaguar Land Rover Nederland

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en
design. Jaguar maakte zijn debuut in 1935 en Land Rover werd
geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het
gebied van technische innovatie in alle disciplines van personenauto- en
4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-
industrie. Onze inspanningen hebben geleid tot enkele van de meest
iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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