Comunicado de Imprensa

Grande Inauguração: A BorgWarner Inaugura sua Mais
Moderna Fábrica de Turbocompressores na Tailândia


Nova instalação fabril de última geração para turbocompressores em Rayong



Atende à crescente demanda por tecnologias de turbocompressão no emergente
mercado do Sudeste Asiático



Uma instalação com 6.500 metros quadrados e ambiente limpo foi projetada de
acordo com princípios da produção enxuta

Auburn Hills, Michigan, 08 de Março de 2018 – Com uma cerimônia tradicional, a BorgWarner
comemorou a inauguração de sua mais nova unidade de produção no Polo Industrial da Costa
Leste de Rayong, Tailândia, no dia 7 de março de 2018. Com uma área total de 6.500 metros
quadrados, a instalação inclui uma linha de produção de ponta para soluções avançadas de
turbocompressão. A BorgWarner, líder mundial em soluções de tecnologia limpas e eficientes
para veículos de combustão, híbridos e elétricos, projetou a planta para atender à crescente
demanda no mercado automotivo do Sudeste Asiático, juntamente com montadoras globais com
base na região.
"A Tailândia é uma base de produção muito importante para montadoras Asiáticas e
oferece um excelente ambiente de negócios", disse Robin Kendrick, Presidente e Gerente-Geral
da BorgWarner Turbo Systems. "Muitas montadoras líderes têm unidades de produção na
Tailândia. Com a nossa nova instalação em Rayong, nós os servimos com fabricação local para
atender sua crescente demanda, enquanto fortalecemos nossa posição de liderança".
Usando a experiência adquirida em suas outras instalações de produção, a mais nova
instalação da BorgWarner foi projetada seguindo os princípios de produção enxuta, tornando
claro e eficiente o fluxo de pessoas e materiais ao longo da linha. A produção tem lugar em um
ambiente limpo com um chão de fábrica sobrepressurizado, climatizado e hermético para evitar
que partículas possam interferir nos processos de produção.
Muitos funcionários do governo, além de clientes, executivos e funcionários da
BorgWarner participaram da cerimônia de abertura. Foram realizados discursos oficiais, uma
cerimônia com monges, um corte de fita de inauguração, shows de tambores e uma dança
tailandesa tradicional para desejar prosperidade e sucesso às instalações recém-construídas.
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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 17 países, a empresa emprega aproximadamente 29.000 pessoas em
todo o mundo. Para mais informações, visite o site borgwarner.com.

Funcionários e executivos da BorgWarner celebraram a inauguração de uma nova unidade de
produção de turbocompressores em Rayong, na Tailândia.
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", "pretende", "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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