News Release

BorgWarner Inaugura nova fábrica na China,
Expande Significativamente a Capacidade de Sistema de
Propulsão para Veículos Híbridos e Elétricos


Expansão local da capacidade de fabricação para sistemas de propulsão para
veículos híbridos (HEV) e elétricos (EV)



Consolida funções locais sob o mesmo teto



Planta de produção enxuta atende aos padrões mundiais da BorgWarner com
princípios comunitários e ecológicos

Wuhan, China, 08 de Outubro de 2018 – BorgWarner comemora a inauguração de sua nova
fábrica na Zona de Desenvolvimento Econômico de Caidian, em Wuhan, na China, com uma
grande cerimônia de inauguração. Ocupando uma área de 48.595 metros quadrados e de 26.000
metros quadrados construídos, a nova instalação integra funções abrangentes, incluindo
produção, engenharia, qualidade, vendas, logística, administração e finanças. Como parte de
seus esforços para apoiar a crescente demanda do mercado chinês de veículos de combustão,
híbridos e elétricos, as novas instalações da BorgWarner produzirão motores de acionamento,
equipamentos para sistema P2, sistemas de partida de alternador por correia, motores de
partida, alternadores e componentes relacionados.
“Este é um novo marco na história da BorgWarner na China. A nova fábrica melhorará
significativamente nossa capacidade de fabricação em produtos para veículos a combustão,
híbridos e elétricos, sustentando nosso crescimento nos próximos anos,” disse Dr. Stefan
Demmerle, Presidente e Gerente Geral da BorgWarner PowerDrive Systems. “Alavancando
nossas principais tecnologias e capacidade de integração de sistemas, continuaremos a atender
à crescente demanda de clientes de veículos elétricos chineses (EV) e veículos elétricos híbridos
(HEV) com nossa capacidade de produção e engenharia localizada.”
Representantes do governo local, clientes, fornecedores e representantes da mídia foram
convidados a participar com funcionários da BorgWarner para celebrar a abertura oficial da

fábrica da Wuhan da BorgWarner PowerDrive Systems, que incluiu uma cerimônia de corte de
fita e plantio de árvores.
A construção da fábrica de Wuhan começou em 2016, um ano após a aquisição da Remy
pela BorgWarner. A nova instalação integra a antiga fábrica de Remy com locais de produção
próximos e adiciona novas linhas de produção. Além de sua capacidade original, a nova fábrica
produzirá pela primeira vez motores de acionamento, equipamentos para sistema P2 e outros
produtos EV e HEV localmente. Projetada como uma instalação de manufatura enxuta sob os
padrões mundiais da BorgWarner, que são guiados por princípios ecológicos e comunitários, a
fábrica de Wuhan se dedica a proporcionar um ambiente de trabalho saudável e confortável para
os funcionários e a criar um relacionamento harmonioso com a comunidade. Mais de 300
funcionários trabalham atualmente na fábrica, e a empresa espera que a força de trabalho dobre
em cinco anos.

Sobre a BorgWarner
A BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) é líder mundial em soluções de tecnologia limpas e
eficientes para veículos de combustão, híbridos e elétricos. Com instalações industriais e
técnicas em 66 locais em 18 países, a empresa emprega aproximadamente 29.000 pessoas em
todo o mundo. Para mais informações, por favor visite borgwarner.com.

Funcionários do governo local, clientes, fornecedores e representantes de mídia se
uniram à administração e funcionários da BorgWarner para celebrar a inauguração da fábrica de
Wuhan da BorgWarner PowerDrive Systems.
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As declarações contidas neste comunicado de imprensa podem conter projeções futuras, conforme contemplado na
Lei de Reforma do Contencioso de Valores Privados de 1995, que se baseiam nas perspectivas, expectativas,
estimativas e projeções atuais da administração. Palavras tais como "antecipa", "acredita", "continua", "poderia",
"projetado", "efeito", "estima", "avalia", "espera", "prevê", "objetivo", "Iniciativa", "perspectiva", "planeja", "potencial",
"projeto", "busca", "pretende", "deve", "alvo", "quando", “teria”, e variações de tais palavras e expressões similares
destinam-se a identificar tais projeções futuras. As projeções futuras estão sujeitas a riscos e incertezas, muitas das
quais são difíceis de prever e geralmente estão além do nosso controle, o que poderia fazer com que os resultados
reais diferissem materialmente daqueles expressos, projetados ou implícitos nas ou mediante as projeções futuras.
Tais riscos e incertezas incluem: as flutuações na produção de veículos nacionais ou estrangeiros, o uso continuado
por fabricantes de equipamentos originais de fornecedores externos, flutuações na demanda por veículos que contêm
nossos produtos, mudanças nas condições econômicas gerais, bem como outros riscos observados nos relatórios que
arquivamos com a Comissão de Valores Mobiliários, incluindo os Fatores de Risco identificados em nosso Relatório
Anual no Formulário 10-K mais recente arquivado. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou anunciar
publicamente quaisquer atualizações ou revisões para qualquer uma das projeções futuras.
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