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BorgWarner, Delphi Technologies'i Satın Alma İşlemini 
Tamamladı 

• Elektronik ve Güç Elektroniği Ürünlerini, Özelliklerini ve Ölçeğini Güçlendirme 

• Elektrikli Tahrik Sistemleri İvme Kazanırken BorgWarner'ın Daha Fazla Büyümesini 

Sağlama 

• Yanmalı, Ticari Araç ve Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Alanlarındaki Anahtar Faaliyetleri 

Geliştirme 

Auburn Hills, Michigan, 2 Ekim 2020 – BorgWarner Inc. (New York Menkul Kıymetler Borsası: BWA) 

bugün, Delphi Technologies'i satın alma işlemini tamamladığını duyurdu. BorgWarner ve Delphi 

Technologies şirketlerinin birleşmesinin, BorgWarner'ın elektronik ve güç elektroniği ürünlerini, 

özelliklerini ve ölçeğini güçlendirmesi, elektrikli tahrik sistemleri alanında BorgWarner'ın gelecekte 

tahrik geçişinden faydalanması için iyi bir konuma sahip olacağına inandığı bir lider yaratması 

bekleniyor.  

 
BorgWarner Başkanı ve CEO'su Frédéric Lissalde, konuyla ilgili olarak "Delphi Technologies şirketini 

satın alma işlemimizi tamamladığımız için çok mutluyuz" dedi. "BorgWarner, bu birleşme ile yanmalı, 

hibrit ve elektrikli araçlarda kullanılan endüstri lideri tahrik ürünleri ve sistemlerinden oluşan daha 

kapsamlı bir portföyle pazarda kendine daha da iyi bir yer edinecek.  Bu birleşmenin, ticari araç ve 

satış sonrası ürün ve hizmetler alanlarındaki faaliyetlerimizi de güçlendirmesini bekliyoruz. Delphi 

Technologies olarak, dünya çapında çalışan meslektaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyor ve 

elektriklendirme yolundaki pazar trendlerini birlikte oluşturma konusundaki fırsatlarla ilgili olarak 

heyecanımızı paylaşmak istiyoruz. Pandemi sürecini başarıyla yönetirken ve sorunsuz bir 

entegrasyon sağlamak için güçlü bir temel oluştururken ticari faaliyetlerimizi ileriye götürmek için 

entegrasyon planlama ekipleri de dahil olmak üzere, sahip olduğumuz global iş gücümüzle gurur 

duyuyorum. Hissedarlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için, inandığımız şeyi 

gerçekleştirmenin, bu birleşimin en önemli avantajlarından biri olduğu konusunda güvenim tam.  
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Cazip Stratejik ve Mali Avantajlar:  
 
BorgWarner ve Delphi Technologies şirketlerinin birleşmesiyle gerçekleşmesi beklenenler:  

• BorgWarner'ın elektronik ve güç elektroniği ürünlerini, özelliklerini ve ölçeğini 
güçlendirmek, elektrikli tahrik sistemleri alanında BorgWarner'ın gelecekte tahrik 
geçişinden faydalanması için iyi bir konuma sahip olacağına inandığı bir lider yaratmak. 
Delphi Technologies, endüstri lideri güç elektroniği teknolojisini ve becerisini, kurulu bir üretim, 

tedarik ve müşteri tabanıyla bir araya getiriyor. Birleşik şirket, müşterilere güç elektroniği 

ürünleri (yüksek gerilim invertörleri, konvertörler, tümleşik şarj üniteleri ve akü yönetim 

sistemleri dahil) içeren entegre ve bağımsız teklifleri ile çeşitli özelliklerden (yazılım, sistem 

entegrasyonu ve termal yönetim) oluşan bir paket sunacak.  

 
• BorgWarner'ın yanmalı, ticari araç ve satış sonrası anahtar ürün ve hizmetler 

alanlarındaki faaliyetlerini geliştirmek. Delphi Technologies'in yanmalı tahrik ürünlerinden 

oluşan yelpazesi, BorgWarner'ın, modern yanmalı araçların verimliliğini ve performansını 

arttırmaya yönelik temiz teknolojilere odaklanan yenilikçi portföyünü tamamlamaktadır. Delphi 

Technologies'in ticari araç ve satış sonrası ürün ve hizmetler alanlarındaki faaliyetlerinin 

eklenmesi, hafif araçlar, ticari araçlar ve satış sonrası ürün ve hizmetlerin daha dengeli 

olmasını sağlayacak. 

 
Global satış sonrası ürün ve hizmet müşterileri, BorgWarner ve Delphi Technologies'in OE 

kalitesine sahip satış sonrası ürün ve hizmet parçaları, servisleri, teşhis araçları ve test 

ekipmanlarından oluşan geniş yelpazesinden faydalanmaya devam edecek.  BorgWarner'ın 

bir markası olarak Delphi Technologies Aftermarket, marka kimliğini sürdürecek ve dünya 

çapındaki müşterileri, satış ve müşteri hizmetleri desteği için kendi güvenilir iletişim 

sorumlularına güvenebilecek. 

 
İşlemin tamamlanması, Delphi Technologies hissedarlarının onayını, gerekli düzenleyici makam 

onaylarının alınmasını, Delphi Technologies'in borçluluk durumuyla ilgili belirli koşulların 

karşılanmasını ve alışılagelmiş şirket birleşmesi işleminin tamamlanmasıyla ilgili koşullardan feragat 

edilmesini veya bu koşulların karşılanmasını takiben gerçekleşecek. Bu işlemin tamamlanmasıyla 

bağlantılı olarak Delphi Technologies'in adi hisse senetlerinin New York Menkul Kıymetler 

Borsası'nda alınıp satılması sonlandırılacak. 
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Konferans Bağlantısı ve Sunum Materyalleri 
8 Ekim 2020 Perşembe günü ABD doğu saatiyle 09:30'da, şirket satın alımıyla ilgili ek ayrıntılarla 

birlikte kısa bir konferans bağlantısı internette şu adresten yayınlanacak: 

http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx.  Ayrıca 

http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx adresinde, şirket satın alımıyla ilgili bir sunum 

yayınlanacak. 

 

 

BorgWarner Hakkında 

BorgWarner Inc. (New York Menkul Kıymetler Borsası: BWA); yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlara 

yönelik temiz ve verimli teknoloji çözümleri alanında faaliyet gösteren global bir ürün lideridir. 

BorgWarner, orijinal ekipman uzmanlığı temelinde ayrıca, global satış sonrası ürün ve hizmet alanı 

için pazar lideri ürün ve hizmet çözümleri sunmaktadır. Şirket, 24 ülkedeki 99 noktada bulunan üretim 

tesisleri ve teknik alanlarıyla dünya çapında yaklaşık 48.000 kişiyi istihdam etmektedir. Ayrıntılı bilgi 

için lütfen borgwarner.com adresini ziyaret edin. 

 

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 
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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 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.

Uluslararası ilişkiler irtibat sorumlusu: 
Patrick Nolan 
Telefon: +1 248-754-0884 
E-posta: ir@borgwarner.com

Halkla ilişkiler irtibat sorumlusu: 
Anna Penava 
Telefon: +49 7141 132 753 
E-posta: mediacontact.eu@borgwarner.com
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