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BorgWarner adquire o negócio de carregamento da          

Hubei Surpass Sun Electric (SSE) 

• Suporta expansão contínua no mercado de recarregamento rápido DC 

• Complementa a presença de recarregamento da BorgWarner na Europa e na 

América do Norte ao adicionar a presença na China 

• Aproveita os recursos globais da BorgWarner em qualidade, engenharia, cadeia de 

suprimentos, fabricação e vendas 

• Fechamento esperado no primeiro trimestre de 2023 

 

Auburn Hills, Michigan, 20 de setembro de 2022 – A BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) e Hubei 

Surpass Sun Electric (SSE) anunciaram hoje que firmaram um Contrato de Transferência de 

Ações sob o qual a BorgWarner concordou em adquirir  a Solução de Veículo Elétrico, Negócios 

de Smart Grid e Smart Energy da SSE. A transação tem um valor empresarial de até RMB 410 

milhões, dos quais aproximadamente RMB 267 milhões seriam entregues no fechamento ou logo 

após. Até RMB 143 milhões poderiam ser pagos na forma de pagamentos contingentes ao longo 

de aproximadamente dois anos após o fechamento. 

  Com sede em Xiangyang, província de Hubei, China, o negócio de eletrif icação da SSE 

fornece soluções patenteadas de recarregamento de veículos elétricos para clientes na China e 

em mais de 70 outros países. A SSE entregou mais de 50.000 pontos de recarga e liderou a 

engenharia, aquisição e construção (EPC) de mais de 250 locais de estações de 

recarregamento. Espera-se que as capacidades de recarregamento e eletrif icação da SSE na 

China complementem as capacidades existentes da BorgWarner na Europa e na América do 

Norte. Espera-se que as receitas da SSE em 2022 para o negócio de eletrif icação sejam de 

aproximadamente RMB 180 milhões. 
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  A transação está sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento e à 

aprovação dos acionistas da SSE. O fechamento está previsto para o primeiro trimestre de 2023. 

  “Esta transação faz sentido para os negócios, pois continuamos a reforçar nossas 

capacidades de recarregamento rápido globalmente”, disse Frédéric Lissalde, presidente e CEO 

da BorgWarner. “A SSE trará ofertas aprimoradas ao mesmo tempo em que apoia o Charging 

Forward, nossa estratégia para acelerar nosso crescimento em eletrif icação. Estamos ansiosos 

para receber sua talentosa equipe na BorgWarner.”  

 

Sobre a BorgWarner 

Por mais de 130 anos, a BorgWarner tem sido líder global de produtos transformadores, 

trazendo inovação de mobilidade bem-sucedida para o mercado. Hoje, estamos acelerando a 

transição do mundo para a eMobility – para ajudar a construir um futuro mais limpo, saudável e 

seguro para todos.  

 

 

Declarações Prospectivas: Este comunicado à imprensa pode conter declarações prospectivas, conforme 

contemplado pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, que são baseadas nas perspectivas, 
expectativas, estimativas e projeções atuais da administração. Palavras como "antecipa", "acredita", "continua", 

"poderia", "projetado", "efeito", "estima", "avalia", "espera", "prevê", "meta", "orientação, "iniciativa", "pretende", "pode", 

"perspectiva", "planeja", "potencial", "prevê", "projeta", "persegue", "procura", "deve", "alvo", " quando", "irá", "seria" e 

variações de tais palavras e expressões semelhantes se destinam a identificar tais declarações prospectivas. Além 

disso, todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos c ontidas ou incorporadas por referência neste 

comunicado à imprensa, que esperamos ou antecipamos ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro em relação à nossa 

posição financeira, estratégia de negócios e medidas para implementar essa estratégia, incluindo alte rações nas 

operações , forças competitivas, metas, expansão e crescimento de nossos negócios e operações, planos, referências 

ao sucesso futuro e outros assuntos semelhantes, são declarações prospectivas. Todas as declarações prospectivas 

são baseadas em suposições e análises feitas por nós à luz de nossa experiência e nossa percepção de tendências 

históricas, condições atuais e desenvolvimentos futuros esperados, bem como outros fatores que acreditamos serem 

apropriados de acordo com as circunstâncias. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho, e os 

resultados reais da Empresa podem diferir materialmente daqueles expressos, projetados ou implícitos nas declarações 

prospectivas. 

 

Você não deve confiar indevidamente nessas declarações prospect ivas, que se referem apenas à data deste 
comunicado à imprensa. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais são difíceis 

de prever e geralmente além do nosso controle, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente 

diferentes daqueles expressos, projetados ou implícitos nas declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas, entre 

outros, incluem: interrupções no fornecimento que afetem a nós ou nossos clientes, como a atual escassez de chips 

semicondutores que afetou os clientes de fabricantes de equipamentos originais (“OEM”) e seus fornecedores, incluindo 

nós; disponibilidade e preços de commodities; desafios competitivos de concorrentes novos e existentes, incluindo 

clientes OEM; os desafios associados às tecnologias em rápida mudança, particularmente no que diz respeito aos 

veículos elétricos, e nossa capacidade de inovar em resposta; incertezas em relação à extensão e duração dos impactos 

de questões associadas à pandemia de COVID-19, incluindo interrupções adicionais de produção; a dificuldade em 

prever a demanda por veículos elétricos e o crescimento de nossa receita de veículos elétricos; potenciais interrupções 

na economia global causadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia; falha em realizar os benefícios esperados desta ou 

de outras aquisições em tempo hábi l; a falha em integrar pronta e efetivamente este ou outros negócios adquiridos; a 

capacidade de identificar alvos e consumar aquisições em termos aceitáveis; o potencial de passivos desconhecidos ou 
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inestimáveis relacionados aos negócios adquiridos; a incerteza do ambiente econômico global e o potencial de 

condições recessivas nas economias regionais ; e os outros riscos observados em relatórios que arquivamos na 

Securities and Exchange Commission, incluindo o Item 1A, “Fatores de Risco” em nosso Formulário 10-K e/ou Relatório 
Trimestral no Formulário 10-Q mais recentemente arquivado. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou 

anunciar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de qualquer uma das declarações prospectivas neste 

comunicado de imprensa para refletir qualquer mudança em nossas expectativas ou qualquer mudança em eventos, 

condições, circunstâncias ou suposições subjacentes às declarações . 

 

Contato de Relações Públicas 
Tatiane Zambão 
Phone: +55 11 3183-0487 
E-mail: mediacontact.sa@borgwarner.com 
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