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BorgWarner finalizează achiziția Delphi Technologies 

• Consolidează produsele electronice și de alimentare electrică, capacitățile și scala 

• Poziționează BorgWarner pentru creștere mai mare pe măsură ce sistemele de 

propulsie electrificată câștigă teren 

• Îmbunătățește afacerile cheie privind combustia, vehiculele comerciale și piața 

pieselor de schimb 

Auburn Hills, Michigan, 2 octombrie, 2020 – BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) anunță astăzi 

finalizarea achiziției Delphi Technologies. Se așteaptă ca efectul combinării BorgWarner și Delphi 

Technologies să fie consolidarea produselor electronice și de alimentare electrică, a capacităților 

și a amplorii, creând un lider în sistemele de propulsie electrificate, despre care BorgWarner 

crede că este bine poziționat pentru a profita de viitoarea migrare a propulsiei.  

 

"Suntem încântați să finalizăm achiziția noastră a Delphi Technologies,” a declarat Frédéric 

Lissalde, președinte și CEO, BorgWarner. “Prin această combinație, BorgWarner este și mai bine 

poziționat, cu un portofoliu mai cuprinzător de produse și sisteme de propulsie de top în industrie 

în vehiculele cu combustie, hibride și electrice.  Ne așteptăm ca această combinație să ne 

consolideze și vehiculele comerciale și afacerile de pe piața pieselor de schimb. Urăm bun venit 

colegilor Delphi Technologies din întreaga lume în echipa BorgWarner și suntem încântați de 

oportunitățile pe care le avem în abordarea tendinței pieței către electrificare. Sunt mândru de 

forța noastră de muncă la nivel global, inclusiv de echipele noastre de planificare a integrării, 

pentru că am dezvoltat afacerea în perioada pandemiei și am pus bazele solide pentru o 

integrare perfectă. Am mare încredere că vom realiza ceea ce credem că este foarte benefic din 

aceast combinație pentru acționarii, clienții și furnizorii noștri.”  

 

 

https://www.borgwarner.com/en/home
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Beneficii strategice și financiare semnificative:  

Combinarea BorgWarner și Delphi Technologies este de așteptat să:  

 

• Consolideze produsele, capacitățile și amploarea produselor electronice și de 

alimentare electronică ale BorgWarner, creând un lider în sistemele de propulsie 

electrificate despre care BorgWarner crede că este bine poziționat pentru a profita 

de viitoarea migrare a propulsiei. Delphi Technologies are un aport de tehnologii 

industriale și expertiză de top privind produsele electronice de alimentare, și o bază de 

producție, de aprovizionare și de clienți stabilite. Companiile combinate vor oferi clienților 

o suită de oferte integrate și independente de produse electronice de alimentare (inclusiv 

invertoare de înaltă tensiune, convertoare, încărcătoare la bord și sisteme de gestionare a 

bateriilor) și capabilități (inclusiv software, integrarea sistemelor și management termic).  

 

• Îmbunătățește domeniile comerciale BorgWarner privind combustia, vehiculele 

comerciale și piața de pieselor de schimb. Gama de produse de combustie a Delphi 

Technologies completează portofoliul inovator BorgWarner, care se concentrează pe 

tehnologii curate pentru sporirea eficienței și performanței vehiculelor moderne cu 

combustie. Adăugarea vehiculelor comerciale Delphi Technologies și a afacerii de pe 

piața pieselor de schimb oferă un echilibru mai bun între vehiculele ușoare, vehiculele 

comerciale și piața pieselor de schimb. 

 
Clienții mondiali ai pieței pieselor de schimb vor continua să beneficieze de un portofoliu 

extins de piese de schimb, servicii, instrumente de diagnosticare și echipamente de 

testare în calitatea originală BorgWarner și Delphi Technologies.  În calitate de brand al 

BorgWarner, Delphi Technologies Aftermarket își va menține identitatea de marcă, iar 

clienții din întreaga lume se vor putea baza pe contactele lor de încredere pentru vânzări 

și asistență pentru clienți. 

 

Finalizarea tranzacției urmează după aprobarea din partea acționarilor Delphi Technologies, 

primirea aprobărilor legislative necesare, îndeplinirea anumitor condiții legate de îndatorarea 

Delphi Technologies și satisfacerea sau renunțarea la condițiile obișnuite de închidere. Ca 

urmare a finalizării acestei tranzacții, acțiunea obișnuită Delphi Technologies nu va mai fi 

tranzacționată pe bursa din New York. 

 

https://www.borgwarner.com/en/home


BorgWarner Inc. (BorgWarner Completes Acquisition of Delphi Technologies_RO) – 3 

 

 
 

borgwarner.com 

Conferință și materiale de prezentare 

La data de 8 octombrie, 2020, joi, la ora 9:30 AM ora Europei se va transmite o conferință scurtă 

cu detalii suplimentare privind achiziția la adresa: 

http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx.  Suplimentar, o prezentare a achiziției va fii 

disponibilă la http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx. 

 

 

Despre BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) este un lider global de produse în soluțiile curate și eficiente 

pentru vehicule cu combustie, hibride și electrice. Bazându-se pe expertiza sa originală în 

materie de echipamente, BorgWarner aduce, de asemenea, soluții de piață pentru produse și 

servicii pe piața mondială a pieselor de schimb. Prin facilitățile de producție și tehnice aflate în 99 

de locații, în 24 de țări, compania are aproximativ 48.000 de angajați în întreaga lume. Pentru 

informații suplimentare vă rugăm să vizitați 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. 

Contact Relații investitori: 

Patrick Nolan 

Telefon: +1 248-754-0884 

e-mail: ir@borgwarner.com 

 

Contact Relații publice: 

Anna Penava 

Telefon: +49 7141 132 753 

e-mail: mediacontact.eu@borgwarner.com  
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