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BorgWarner finalizuje przejęcie Delphi Technologies 

• Wzmocnienie działów elektroniki i energoelektroniki pod względem produktów, 

możliwości i skali, 

• Zwiększenie możliwości rozwoju spółki BorgWarner, gdyż zelektryfikowane systemy 

napędowe są coraz powszechniej wprowadzane, 

• Poprawa możliwości działania w kluczowych sektorach pojazdów spalinowych, 

użytkowych oraz rynku wtórnego. 

Auburn Hills, Michigan, 2 października 2020r. – Spółka BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) ogłosiła 

dziś sfinalizowanie przejęcia Delphi Technologies. Oczekuje się, że połączenie spółek BorgWarner 

i Delphi Technologies wzmocni produkty, możliwości i skalę BorgWarner w zakresie elektroniki i 

energoelektroniki, tworząc lidera w dziedzinie zelektryfikowanych systemów napędowych, który 

zdaniem BorgWarner będzie dobrze przygotowany do odniesienia korzyści z przyszłej migracji 

napędów.  

 

„Z przyjemnością ogłaszamy finalizację przejęcia spółki Delphi Technologies”, powiedział Frédéric 

Lissalde, prezes i główny dyrektor BorgWarner. „Dzięki temu połączeniu spółka BorgWarner zajęła 

jeszcze lepszą pozycję, z bogatszym asortymentem wiodących w branży produktów i systemów 

napędowych dla pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych. Spodziewamy się, że 

wzmocni to również naszą działalność w dziedzinie pojazdów użytkowych i rynku wtórnego. 

Witamy kolegów z Delphi Technologies na całym świecie w zespole BorgWarner i jesteśmy 

podekscytowani możliwościami, które wspólnie zyskaliśmy, aby reagować na trendy rynkowe w 

kierunku elektryfikacji. Jestem dumny z naszych pracowników na całym świecie, którzy przyczynili 

się do rozwoju firmy, w tym z naszych zespołów planowania integracji, ponieważ stawiliśmy czoła 

pandemii i stworzyliśmy solidne podstawy do bezproblemowej integracji. Mam głębokie 

przekonanie, że wykorzystamy to, co naszym zdaniem jest istotną korzyścią z tego połączenia dla 

naszych akcjonariuszy, klientów i dostawców”.  

https://www.borgwarner.com/en/home
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Istotne korzyści strategiczne i finansowe:  

Przewiduje się, że połączenie BorgWarner i Delphi Technologies:  

 

• wzmocni produkty, możliwości i skalę BorgWarner w zakresie elektroniki i 

energoelektroniki, tworząc lidera w dziedzinie zelektryfikowanych systemów 

napędowych, który zdaniem BorgWarner będzie dobrze przygotowany do 

odniesienia korzyści z przyszłej migracji napędów. Delphi Technologies oferuje 

wiodące w branży technologie i talenty w zakresie energoelektroniki, z ugruntowaną bazą 

produkcyjną, dostawczą i kliencką. Połączona firma zaoferuje klientom pakiet 

zintegrowanych i samodzielnych ofert produktów energoelektronicznych (w tym falowniki 

wysokonapięciowe, konwertery, pokładowe urządzenia ładujące i systemy zarządzania 

akumulatorami) oraz możliwości (w tym oprogramowanie, integrację systemów i 

zarządzanie termiczne).  

 

• wzmocni działalność BorgWarner w sektorach pojazdów spalinowych, użytkowych i 

rynku wtórnego. Bogata oferta produktów firmy Delphi Technologies w zakresie napędów 

spalinowych uzupełnia innowacyjne portfolio firmy BorgWarner, które koncentruje się na 

czystych technologiach zwiększających wydajność i osiągi nowoczesnych pojazdów 

spalinowych. Dodanie wyników działalności Delphi Technologies w sektorze pojazdów 

użytkowych i rynku wtórnego zapewnia większą równowagę między pojazdami lekkimi, 

pojazdami użytkowymi i rynkiem wtórnym. 

 
Klienci z rynku wtórnego na całym świecie będą nadal korzystać z bogatej oferty części 

zamiennych o jakości oryginału, usług, narzędzi diagnostycznych i wyposażenia testowego 

firm BorgWarner i Delphi Technologies. Jako marka BorgWarner, Delphi Technologies 

Aftermarket utrzyma swoją tożsamość marki, a klienci na całym świecie będą mogli polegać 

na swoich zaufanych kontaktach w zakresie sprzedaży i obsługi klienta. 

 

Finalizacja transakcji nastąpi po uzyskaniu zgody akcjonariuszy Delphi Technologies, otrzymaniu 

wymaganych zezwoleń organów nadzoru, spełnieniu określonych warunków dotyczących 

zadłużenia Delphi Technologies oraz spełnieniu lub odstąpieniu od zwyczajowych warunków 

zamknięcia transakcji. W związku z zamknięciem tej transakcji, akcje zwykłe Delphi Technologies 

przestaną być przedmiotem obrotu na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. 

  

https://www.borgwarner.com/en/home
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Telekonferencja i materiały prezentacyjne 

O 9:30 rano czasu wschodnioamerykańskiego w czwartek, 8 października 2020 r. odbędzie się 

krótka telekonferencja z dodatkowymi szczegółami. Zostanie wyemitowana pod adresem: 

http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx.  Ponadto prezentacja na temat przejęcia 

będzie dostępna pod adresem: http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx. 

 

 

Informacje o spółce BorgWarner 

Spółka BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) jest światowym liderem produktów w dziedzinie czystych i 

wydajnych rozwiązań technologicznych dla pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych. 

BorgWarner, bazując na doświadczeniu w zakresie urządzeń oryginalnych, wprowadza wiodące 

rozwiązania produktowe i serwisowe również na światowy rynek wtórny. Posiadając zakłady 

produkcyjne i placówki techniczne w 99 lokalizacjach w 24 krajach, firma zatrudnia około 48 000 

pracowników na całym świecie. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem 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 

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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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 

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. 

Kontakt dla inwestorów: 

Patrick Nolan 

Tel.: +1 248-754-0884 

E-mail: ir@borgwarner.com 

 

Kontakt dla mediów: 

Anna Penava 

Tel.: +49 7141 132 753 

E-mail: mediacontact.eu@borgwarner.com  
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