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BorgWarner slutför förvärvet av Delphi Technologies 

• Förbättrar de elektroniska och kraftelektroniska produkterna, ökar kapaciteten och ger 

stordriftsfördelar 

• Ger BorgWarner förutsättningar att växa genom utveckling av de elektriska 

drivsystemen 

• Förstärker vår förbränningsteknik, våra nyttofordon och våra eftermarknadstjänster 

Auburn Hills, Michigan, 2 oktober, 2020 – BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) har idag tillkännagivit 

att de slutfört förvärvet av Delphi Technologies. Sammanslagningen mellan BorgWarner och 

Delphi Technologies förväntas stärka BorgWarners elektronik- och kraftelektronikprodukter, öka 

kapaciteten och åstadkomma stordriftsfördelar. På så sätt blir BorgWarner marknadsledande 

inom elektriska drivsystem och väl positionerade att utveckla framtidens drivteknik.  

 

"Vi gläder oss över att vi nu kan slutföra vårt förvärv av Delphi Technologies", säger Frédéric 

Lissalde, VD, BorgWarner. ”Genom sammanslagningen har BorgWarner nu ännu bättre 

förutsättningar tack vare en mer omfattande portfölj av drivsystem och system för förbrännings-, 

hybrid- och elfordon som är ledande i branschen.  Vi förväntar oss att sammanslagningen även 

kommer att stärka våra nyttofordon och eftermarknadstjänster. Vi välkomnar Delphi 

Technologies-kollegor från hela världen till BorgWarner-teamet och gläder över de möjligheter vi 

nu har tillsammans har att möta de utmaningar som uppstår genom trenderna mot elektrifiering 

på marknaden. Jag är stolt över vår globala personalstyrka, inklusive våra team för planering av 

sammanslagningen, och deras förmåga att driva verksamheten framåt, på samma sätt som vi 

hanterat utmaningarna med pandemin, och bygga en stark grund för en smidig sammanslagning. 

Jag är övertygad om att vi kommer dra stor nytta av sammanslagningen, vilket i sin tur ger 

betydande vinster för våra aktieägare, kunder och leverantörer.”  

 

https://www.borgwarner.com/en/home
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Övertygande strategiska och ekonomiska vinster:  

Sammanslagningen mellan BorgWarner och Delphi Technologies förväntas:  

 

• Förbättra BorgWarners elektronik- och kraftelektronikprodukter, öka kapaciteten 

och åstadkomma stordriftsfördelar. På så sätt blir BorgWarner marknadsledande 

inom elektriska drivsystem och väl positionerade att utveckla framtidens drivteknik. 

Delphi Technologies tillhandahåller branschledande kraftelektronikteknik och kompetens 

samt en väl etablerad produktionsapparat och kundbas och ett väl utbyggt 

leveransnätverk. Genom sammanslagningen kommer vårt företag att kunna erbjuda 

kunderna en rad olika integrerade och enskilda kraftelektronikprodukter (inklusive 

högspänningsomvandlare, omformare, laddare och batterihanteringssystem) och 

funktioner (inklusive programvara, systemintegration och termisk hantering).  

 

• Utveckla BorgWarners förbränningsteknik, nyttofordon och eftermarknadstjänster. 

Delphi Technologies breda utbud av förbränningsbaserade drivsystem kompletterar 

BorgWarners innovativa portfölj som är fokuserad på ren teknik för att öka effektiviteten 

och prestandan i moderna förbränningsfordon. Genom att infoga Delphi Technologies 

nyttofordon och eftermarknadstjänster i programmet skapas en bättre balans mellan lätta 

fordon, nyttofordon och eftermarknadstjänster. 

 
Globala eftermarknadskunder kommer även fortsättningsvis att kunna dra nytta av ett 

stort utbud av tjänster, diagnosverktyg, testutrustning samt eftermarknadsreservdelar av 

OE-kvalitet från BorgWarner och Delphi Technologies.  Delphi Technologies Aftermarket 

kommer att behålla sin identitet som ett varumärke inom BorgWarner-koncernen och 

kunder över hela världen kommer också framöver att kunna använda sig av sina 

etablerade kontakter för försäljning och kundsupport. 

 

Slutförandet av förvärvet har skett efter godkännande av Delphi Technologies aktieägare, 

mottagande av nödvändiga myndighetstillstånd, uppfyllande av vissa villkor gällande Delphi 

Technologies skuldsättning samt uppfyllande eller uppgivande av sedvanliga villkor för 

slutförande. I samband med slutförandet av förvärvet kommer Delphi Technologies stamaktier att 

upphöra att handlas på New York Stock Exchange. 

 

 

https://www.borgwarner.com/en/home
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Webbsändning och presentationsmaterial 

Torsdagen den 8 oktober 2020, kl. 9:30 (EST) kommer en kort webbsändning äga rum där 

ytterligare information om förvärvet kommer att presenteras: 

http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx.  En presentation av förvärvet kommer 

även vara tillgänglig på http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx. 

 

 

Om BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) är ett globalt ledande företag som utvecklar rena och effektiva 

tekniska lösningar för förbrännings-, hybrid- och elfordon. På basis av sin ursprungliga tekniska 

expertis tillhandahåller BorgWarner även marknadsledande produkt- och servicelösningar för den 

globala eftermarknaden. Med produktions- och teknikanläggningar på 99 platser i 24 länder 

sysselsätter företaget cirka 48 000 personer runt om i världen. Gå till borgwarner.com för mer 

information. 

 

 

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. 

IR-kontakt: 

Patrick Nolan 

Telefon: +1 248-754-0884 

E-post: ir@borgwarner.com 

 

PR-kontakt: 

Anna Penava 

Telefon: +49 7141 132 753 

E-post: mediacontact.eu@borgwarner.com  
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