News Release

Borgwarner Assina Acordo de Cooperação Estratégica de
Três Anos com a WM Motor


As duas partes assinaram um acordo de cooperação estratégica de três anos.



A BorgWarner fornecerá tecnologias avançadas de propulsão elétrica e outras
soluções eficientes para a WM Motor



O módulo de acionamento elétrico da BorgWarner (eDM) será instalado no primeiro
SUV elétrico puro da WM Motor

Auburn Hills, Michigan, 25 de Setembro de 2018 – A BorgWarner firmou um acordo de
cooperação estratégica de três anos com a fabricante de automóveis chinesa WM Motor. As
duas partes cooperarão no estabelecimento de modelos de transporte para a cidade inteligente
do amanhã. A BorgWarner fornecerá uma gama completa de tecnologias avançadas de
propulsão elétrica e sistemas de aplicação elétrica eficientes, incluindo seus módulos de
acionamento elétrico de alto desempenho (eDM).
Freeman Shen, Chairman e CEO da WM Motor, e Dr. Stefan Demmerle, Presidente and
Gerente Geral da BorgWarner PowerDrive Systems, assinaram o acordo. “Temos o prazer de
iniciar este acordo de cooperação com a WM Motor, uma importante montadora em ascensão no
mercado automotivo da China, e estamos entusiasmados por fazer uma parceria com eles para
explorar oportunidades de negócios na promissora indústria de veículos elétricos,” disse
Demmerle.
“Essa cooperação marca um passo importante para a expansão da BorgWarner no
mercado de veículos de energia nova da China,” disse Tom Tan, Presidente da BorgWarner na
China. “Juntos, vamos impulsionar o desenvolvimento da indústria chinesa de veículos elétricos
com nossos eficientes sistemas de propulsão elétricos e produtos de energia elétrica de alto
desempenho.”
A cooperação entre a BorgWarner e a WM Motor começou com o primeiro modelo EX5
da WM Motor. Lançado na Auto China 2018 em abril, o EX5 é o primeiro SUV puramente elétrico
da indústria que oferece uma experiência interativa completa. Desde a projeção da janela
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interativa até a Weltmeister ID com reconhecimento facial, a EX5 oferece uma experiência
interativa inteligente, possibilitada por suas soluções digitalizadas para veículos completos.
BorgWarner fornecerá seu eDM de alto desempenho para este modelo de veículo elétrico
inteligente. Integrando sua tecnologia de motor elétrico de transmissão e alta tensão (HVH)
eGearDrive® líder da indústria, o eDM da BorgWarner capacita veículos elétricos ou híbridos
puros. O design integrado permite economia de peso, custo e espaço, além de fácil instalação,
atendendo aos requisitos de eficiência energética e emissões. Seu trem de engrenagens de alta
precisão pode reduzir as perdas do sistema e aumentar a densidade de potência,
proporcionando maior autonomia de direção e uma experiência de direção tranquila e suave para
motoristas e passageiros.
Sobre a BorgWarner
A BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) é líder mundial em soluções de tecnologia limpas e
eficientes para veículos de combustão, híbridos e elétricos. Com instalações industriais e
técnicas em 66 locais em 18 países, a empresa emprega aproximadamente 29.000 pessoas em
todo o mundo. Para mais informações, por favor visite borgwarner.com.

BorgWarner assina acordo de cooperação estratégica de três anos com a montadora
chinesa, WM Motor. Dr. Stefan Demmerle, Presidente e Gerente Geral da BorgWarner
PowerDrive Systems (à esquerda), Freeman Shen, Chairman e CEO da WM Motor (à direita)

As declarações contidas neste comunicado de imprensa podem conter projeções futuras, conforme contemplado na
Lei de Reforma do Contencioso de Valores Privados de 1995, que se baseiam nas perspectivas, expectativas,
estimativas e projeções atuais da administração. Palavras tais como "antecipa", "acredita", "continua", "poderia",
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"projetado", "efeito", "estima", "avalia", "espera", "prevê", "objetivo", "Iniciativa", "perspectiva", "planeja", "potencial",
"projeto", "busca", "pretende", "deve", "alvo", "quando", “teria”, e variações de tais palavras e expressões similares
destinam-se a identificar tais projeções futuras. As projeções futuras estão sujeitas a riscos e incertezas, muitas das
quais são difíceis de prever e geralmente estão além do nosso controle, o que poderia fazer com que os resultados
reais diferissem materialmente daqueles expressos, projetados ou implícitos nas ou mediante as projeções futuras.
Tais riscos e incertezas incluem: as flutuações na produção de veículos nacionais ou estrangeiros, o uso continuado
por fabricantes de equipamentos originais de fornecedores externos, flutuações na demanda por veículos que contêm
nossos produtos, mudanças nas condições econômicas gerais, bem como outros riscos observados nos relatórios que
arquivamos com a Comissão de Valores Mobiliários, incluindo os Fatores de Risco identificados em nosso Relatório
Anual no Formulário 10-K mais recente arquivado. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou anunciar
publicamente quaisquer atualizações ou revisões para qualquer uma das projeções futuras.
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