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BorgWarner  تُكمل استحواذھا علىDelphi Technologies 

 وإمكانیاتھا وانتشارھا تعزیز قوة اإللكترونیات والمنتجات اإللكترونیة الكھربائیة  •

 على الطریق لتحقیق التنمیة العظمى مع اكتساب أنظمة الدفع الُمكھربة للزخم   BorgWarnerوضع  •

 إعطاء دفعة لألعمال التجاریة في مجال االحتراق الرئیسي والمركبات التجاریة وأعمال ما بعد البیع  •

) الیوم أنھا قد أكملت استحواذھا على شركة BorgWarner Inc. (NYSE: BWAأعلنت شركة – 2020أكتوبر  2أوبورن ھیلز، میشیغان، 

Delphi Technologies.  ومن الُمتوقّع أن یؤدي الدمج بین شركتيBorgWarner وDelphi Technologies  إلى تقویة

تشارھا، مما یصنع شركة رائدة ، وإمكانیاتھا، ونطاق ان BorgWarnerاإللكترونیات والمنتجات اإللكترونیة الكھربائیة التي تنتجھا شركة 

  أنھا في وضع یسمح لھا باالستفادة من ترحیل الدفع المستقبلي. BorgWarnerفي مجال أنظمة الدفع الُمكھربة، والتي ترى 

 

 Delphiقائالً: "نحن سعداء بإكمالنا لالستحواذ على شركة   BorgWarnerوصّرح فریدریك لیسالد، الرئیس والمدیر التنفیذي لشركة 

Technologies."  ومن خالل ھذا الدمج، ستصبح شركة"BorgWarner   في وضع أفضل، وسیصبح لدیھا تشكیلة أكثر شمولیة من

قّع  أنظمة ومنتجات الدفع الرائدة في المجال، والتي تُستخدم في مختلف أنواع مركبات االحتراق، والمركبات الھجینة والكھربائیة.  ونحن نتو

 Delphiنحن نرّحب بانضمام زمالء  في تقویة مركباتنا التجاریة واألعمال التجاریة لما بعد البیع.  أن یساھم الدمج أیًضا

Technologies  في كل أرجاء العالم إلى فریقBorgWarner  ونحن متحّمسون بشأن الفرص التي ستُتاح لنا معًا لنتجاوب مع ،

ابعة لنا في كل أرجاء العالم، بما في ذلك فَرق تخطیط االندماج، وذلك ألنھا تقود  أنا فخور بالقوى العاملة الت  توّجھات السوق نحو الكھربة. 

ولدّي ثقة كبیرة في أننا سنحقق ما نرى   شركتنا نحو األمام حیث نجحنا في اجتیاز أزمة الوباء ووضعنا أساًسا قویًا لتحقیق االندماج بسالسة. 

  ، وعمالئنا، وموّردینا".فیھ فوائد عظیمة من ھذا الدمج لحاملي األسھم لدینا
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  الجمع بین المزایا االستراتیجیة والمالیة:

 

  ما یلي: Delphi Technologiesو BorgWarnerمن الفوائد المتوقعة للدمج بین شركتي 

، وإمكانیاتھا، ونطاق BorgWarnerتقویة اإللكترونیات والمنتجات اإللكترونیة الكھربائیة التي تنتجھا شركة  •

أنھا في وضع یسمح   BorgWarnerانتشارھا، مما یصنع شركة رائدة في مجال أنظمة الدفع الُمكھربة، والتي ترى 

بین تكنولوجیا اإللكترونیات  Delphi Technologiesتجمع شركة  لھا باالستفادة من ترحیل الدفع المستقبلي.

ستقدم  الكھربائیة الرائدة في المجال وبین الموھبة، مع تحقیقھا للنجاح في اإلنتاج والتورید وتأسیس قاعدة العمالء.

الشركة الُمدمجة للعمالء مجموعة من العروض الُمدمجة والمستقلة، التي تشمل منتجات اإللكترونیات (بما في ذلك 

سات التیار الكھربائي عالیة الجھد، والمحّوالت، والشواحن المحمولة، وأنظمة التحّكم في البطاریات) واإلمكانیات عاك

  (بما في ذلك البرامج، واندماج األنظمة، والتحّكم الحراري).

 

نطاق إن ال في مجال االحتراق والمركبات التجاریة وأعمال ما بعد البیع. BorgWarnerإعطاء دفعة لشركات  •

تُعدّ إضافة رائعة لتشكیلة منتجات شركة  Delphi Technologiesالعریض لمنتجات دفع االحتراق التي تقدمھا شركة 

BorgWarner .المبتكرة، والتي تركز على التقنیات النظیفة التي تھدف لزیادة فعالیة وأداء مركبات االحتراق الحدیثة 

وأعمال ما بعد البیع إلى إضفاء المزید من  Delphi Technologiesا ستؤدي إضافة المركبات التجاریة التي تنتجھ

 االتّزان على المركبات الخفیفة والتجاریة وأعمال ما بعد البیع.

 
وسیستمر عمالء ما بعد البیع الدولیین في االستفادة من التشكیلة الكبیرة لقطع الغیار والخدمات واألدوات التشخیصیة ومعدات  

بجودة المنتجات األصلیة.    Delphi Technologiesو  BorgWarnerبما بعد البیع، والتي تقدمھا شركتي االختبار الخاصة 

بھویتھا كعالمة تجاریة،   Delphi Technologies Aftermarket، ستحتفظ BorgWarnerوكعالمة تجاریة تابعة لشركة 

 وسیتمكن عمالؤھا في كل أرجاء العالم من االعتماد على جھات اتصالھم الموثوق بھا للمبیعات ودعم خدمة العمالء.

 

، والحصول على االعتمادات التنظیمیة Delphi Technologiesوتأتي عملیة إكمال االتّفاقیة عقب موافقة حاملي أسھم 

، وتلبیة شروط اإلبرام المتعارف علیھا أو التنازل  Delphi Technologiesمحددة ذات صلة بمدیونیة المطلوبة، وتلبیة شروط 

العادیة في سوق نیویورك لألوراق  Delphi Technologiesوفیما یتعلق بإبرام ھذه االتّفاقیة، سیتوقف تداول أسھم  عنھ.

 المالیة. 

 

 

 

 تفاصیل المكالمة الجماعیة والعرض التقدیمي
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، سیتم بث مكالمة جماعیة تتضمن التفاصیل 2020أكتوبر  8صباًحا بتوقیت أوروبا الشرقیة، لیوم الخمیس   9:30الساعة في 

باإلضافة إلى ذلك،  .aspxhttp://www.borgwarner.com/en/Investors/default.  اإلضافیة المتعلقة باالستحواذ على:  

 http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx.سیتوفر عرض تقدیمي لالستحواذ على 

 BorgWarnerمعلومات حول 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA)    ي تقد�م المنتجات بمجال الحلول التقن�ة النظ�فة والفعالة لمركبات
ا �ف كة رائدة عالم�� �ي �ش

اق والمركبات الهجينة وال�ه��ائ�ة.  كة  االح�ت ي مجال المعّدات، تقّدم �ش
تها األصل�ة �ف ا حلول   BorgWarnerو�اإلضافة إ� خ�ب أ�ض�

ي السوق ألعمال ما بعد البيع 
ي  ع� مستوى العالم. منتجات وخدمات رائدة �ف

ي   99ومع وجود منشآت تصنيع وأخرى فن�ة �ف
ا �ف 24موقع�

كة قرابة   . borgwarner.comللم��د من المعلومات، ُير�ب ز�ارة موقع  موظف ع� مستوى العالم.  48000دولة، �عمل لدى ال�ش

Statements in this news release (this “Release”) may contain forward-looking statements as contemplated by the 1995 

Private Securities Litigation Reform Act that are based on management’s current outlook, expectations, estimates and 

projections. Words such as “anticipates,” “believes,” “continues,” “could,” “designed,” “effect,” “estimates,” “evaluates,” 

“expects,” “forecasts,” “goal,” “guidance,” “initiative,” “intends,” “may,” “outlook,” “plans,” “potential,” “predicts,” “project,” 

“pursue,” “seek,” “should,” “target,” “when,” “will,” “would,” and variations of such words and similar expressions are 

intended to identify such forward-looking statements. Further, all statements, other than statements of historical fact 

contained or incorporated by reference in this Release that we expect or anticipate will or may occur in the future 

regarding our financial position, business strategy and measures to implement that strategy, including changes to 

operations, competitive strengths, goals, expansion and growth of our business and operations, plans, references to 

future success and other such matters, are forward-looking statements. Accounting estimates, such as those described 

under the heading “Critical Accounting Policies” in Item 7 of our most recently-filed Annual Report on Form 10-K (“Form 

10-K”), are inherently forward-looking.  All forward-looking statements are based on assumptions and analyses made

by us in light of our experience and our perception of historical trends, current conditions and expected future

developments, as well as other factors we believe are appropriate in the circumstances.  Forward-looking statements

are not guarantees of performance, and the Company’s actual results may differ materially from those expressed,

projected or implied in or by the forward-looking statements.

You should not place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date of this 

Release. Forward-looking statements are subject to risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and 

generally beyond our control, that could cause actual results to differ materially from those expressed, projected or 

implied in or by the forward-looking statements.  These risks and uncertainties, among others, include: failure to realize 

the expected benefits of the acquisition of Delphi Technologies; failure to promptly and effectively integrate Delphi 

Technologies’ businesses; the potential for unknown or inestimable liabilities relating to the acquired business; our 

dependence on automotive and truck production, both of which are highly cyclical; our reliance on major OEM 

customers; commodities availability and pricing; supply disruptions; fluctuations in interest rates and foreign currency 

exchange rates; availability of credit; our dependence on key management; our dependence on information systems; 

the uncertainty of the global economic environment; the outcome of existing or any future legal proceedings, including 
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litigation with respect to various claims; future changes in laws and regulations, including, by way of example, tariffs, in 

the countries in which we operate; and other risks noted in reports that we file with the Securities and Exchange 

Commission, including Item 1A, “Risk Factors” in our most recently-filed Form 10-K. We do not undertake any 

obligation to update or announce publicly any updates to or revisions to any of the forward-looking statements in this 

presentation to reflect any change in our expectations or any change in events, conditions, circumstances, or 

assumptions underlying the statements. 

 جھة اتصال عالقات المستثمرین:
 باتریك نوالن

 + 1 248 754-0884 ھاتف:
 ir@borgwarner.com:  البرید اإللكتروني

 جھة اتصال العالقات العامة:
 میشیل كولینز

+ 1 248 754-0449 ھاتف:
 mediacontact@borgwarner.comالبرید اإللكتروني: 
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