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A BorgWarner befejezi a Delphi Technologies akvizícóját 

• Erősíti az elektronikai és teljesítményelektronikai termékek képességeit és választékát 

• A BorgWarner számára nagyobb növekedési lehetőséget biztosít az elektromosan 

hajtott rendszerek lendületes terjedésének idején 

• Támogatja a belsőégésű motorok, haszongépjárművek és értékesítés utáni 

kulcsfontosságú üzletágakat 

Auburn Hills, Michigan, 2020. október 2. –A BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) ma bejelentette a 

Delphi Technologies akvizíciójának befejezését. A BorgWarner és a Delphi Technologies 

egyesülése várhatóan erősíti a BorgWarner elektronikai és teljesítményelektronikai termékeinek 

képességeit és választékát, ezzel a cég vezető szerepet tölt be az elektromosan hajtott 

rendszerek terén, amely a BorgWarner szerint a meghajtó rendszerek jövőbeni átalakulása révén 

előnyös helyzetbe került.  

 

"Nagyon örülünk annak, hogy befejeztük a Delphi Technologies akvizícióját,” jelentette ki Frédéric 

Lissalde a BorgWarner elnök-vezérigazgatója. Ezzel az egyesüléssel a BorgWarner még jobb 

helyzetbe került az iparág vezető hajtóműveinek és rendszereinek átfogóbb portfóliójával, melyet 

belsőégésű, hibrid és elektromos járművekhez kínál.  Arra számítunk, hogy az összeolvadás 

erősíteni fogja haszongépjármű és értékesítés utáni üzletágainkat is. Üdvözöljük a Delphi 

Technologies kollégáit szerte a világon a BorgWarner csapatában, és örülünk a közös 

lehetőségeinknek, amelyeket együtt használhatunk ki a villamosítás felé vezető piaci trendek 

tekintetében. Büszke vagyok globális munkaerőnkre, beleértve az integrációtervező csapatainkat 

is, amiért az üzletet előremozdították a világjárvány idején is, és szilárd alapot építettek a 

zökkenőmentes integrációhoz. Nagyon bízom benne, hogy sikerül kiaknáznunk azokat a 

lehetőségeket, amelyek ebben az összeolvadásban rejlenek, a részvényeseink, ügyfeleink és 

beszállítóink javára.  

https://www.borgwarner.com/en/home
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Meggyőző stratégiai és pénzügyi előnyök  

A BorgWarner és a Delphi Technologies összolvadása várhatóan:  

 

• Megerősíti a BorgWarner elektronikai és teljesítményelektronikai termékeinek 

képességeit és választékát, ezzel a cég vezető szerepet tölt be az elektromosan 

hajtott rendszerek terén, amely a BorgWarner szerint a meghajtó rendszerek 

jövőbeni átalakulása révén előnyös helyzetbe került. A Delphi Technologies 

piacvezető teljesítményelektronikai technológiát és képességeket kínál, megalapozott 

gyártással, szállítással és vevői körrel. Az egyesült vállalat integrált és önálló kínálatot 

nyújt az ügyfeleknek a teljesítményelektronikai termékek (beleértve a nagyfeszültségű 

invertereket, átalakítókat, fedélzeti töltőket és akkumulátor-kezelő rendszereket) és 

szolgáltatások terén (beleértve a szoftvereket, a rendszerek integrálását és a hőkezelést).  

 

• Támogatja a BorgWarner belsőégésű motorok, haszongépjárművek és értékesítés 

utáni üzletágait A Delphi Technologies belsőégésű motoros hajtórendszereinek 

széleskörű választéka kiegészíti a BorgWarner innovatív portfólióját, amely a tiszta 

technológiákra összpontosít a modern belsőégésű motoros járművek hatékonyságának 

és teljesítményének növelése érdekében. A Delphi Technologies haszongépjármű és 

értékesítési utáni üzleti tevékenységének hozzáadása nagyobb egyensúlyt eredményez a 

könnyű járművek, haszongépjárművek és az utángyártott piac között. 

 
A globális értékesítés utáni piac továbbra is profitálni fog a a BorgWarner és a Delphi 

Technologies eredeti gyári minőségű utángyártott alkatrészeinek, szolgáltatásainak, 

diagnosztikai eszközeinek és tesztberendezéseinek kiterjedt portfóliójából.  A BorgWarner 

márkájaként a Delphi Technologies Aftermarket megőrzi márkaidentitását, és az ügyfelek 

szerte a világon megbízható kapcsolataikra támaszkodhatnak az értékesítés és az 

ügyfélszolgálat terén. 

 

A tranzakció befejezése a Delphi Technologies részvényeseinek jóváhagyását, a szükséges 

hatósági jóváhagyások kézhezvételét, a Delphi Technologies eladósodására vonatkozó egyes 

feltételek teljesítését, valamint a szokásos zárási feltételek teljesítését vagy azokról való 

lemondást követően történt meg. Ennek a tranzakciónak a lezárásával kapcsolatban a Delphi 

Technologies törzsrészvényeivel megszűnik a kereskedés a New York-i tőzsdén. 

 

https://www.borgwarner.com/en/home
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Konferenciahívás és prezentációs anyagok 

2020. október 8-án, csütörötökön 09:30-kor  egy rövid konferenciabeszélgetést szervezünk az 

akvizíció további részleteivel kapcsolatban: 

http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx.  Továbbá, egy akvizíciós prezentáció lesz 

elérhető itt http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx. 

 

 

A BorgWarnerról 

A BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) világszinten vezető vállalat a belsőégésű, hibrid és elektromos 

járművekhez kifejlesztett tiszta és hatékony technológiai megoldások terén. Az eredeti gyári 

felszereltségi ismereteire építve a BorgWarner piacvezető termék- és szolgáltatási megoldásokat 

is kínál a globális utángyártott piac számára. A világszerte 24 országban, 99 helyszínén működő 

gyártó és műszaki telephelyeken mintegy 48 000 alkalmazottat foglalkoztat a vállalat. További 

információhoz keresse meg: borgwarner.com. 

 

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 

https://www.borgwarner.com/en/home
http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx
http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx
https://www.borgwarner.com/en/home
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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 

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. 

IR kapcsolat: 

Patrick Nolan 

Telefon: +1 248-754-0884 

E-mail: ir@borgwarner.com 

 

PR kapcsolat: 

Anna Penava 

Telefon: +49 7141 132 753 

E-mail: mediacontact.eu@borgwarner.com  
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