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Az Aptiv PLC a jövő közlekedését alakítja 
 

Delphi Automotive PLC lezárja a Powertrain üzletág kiválási folyamatát 
 

GILLINGHAM, ANGLIA – 2017. december 5. – A jövő közlekedése ma újabb nagy 
mérföldkőhöz érkezett az Aptiv PLC (NYSE: APTV) bevezetésével. A technológiai vállalat 
biztonságos, környezettudatos és összekapcsolt megoldások széles portfólióját nyújtja  
globális ügyfelei számára. Az Aptiv (megelőző nevén Delphi Automotive) a Powertrain 
(hajtásrendszerek) üzletág különválásával jött létre, amely a mai naptól a Delphi 
Technologies PLC (NYSE: DLPH) néven működik tovább.  

"A mobilitásnak megvan az ereje, hogy megváltoztassa a világot, és az Aptivnek megvan 
az ereje, hogy megváltoztassa a mobilitást", mondta Kevin Clark elnök-vezérigazgató. 
"Az Aptiv az iparági elsőség erős alapjára építkezik, azzal a tudással, képességgel és 
agilitással, ami szükséges a közös győzelemhez a hagyományos OEM vevőinkkel, 
valamint a mobilitási verseny feltörekvő új szereplőivel. Ez egy figyelemre méltó időszak 
az iparágunk számára, mi pedig nagyon optimisták vagyunk saját jövőnket illetően." 

Az Aptiv példa nélküli erőforrásokat fektet abba, hogy megoldja a biztonságosabb, zöldebb 
és jobban összekapcsolt rendszerű közlekedés komplex kihívását.  

Ezen képességeinek magját a szoftver és jármű architektúrában szerzett szakértelmünk 
adja, amely lehetővé teszi a fejlett biztonságot, az önvezető közlekedést, a felhasználói 
élményt és a kapcsolódó szolgáltatásokat, melyek a jövő közlekedésének motorja lesznek. 

Az Aptiv a Delphi eddigi stabil teljesítményeire épít, legyen szó értékteremtésről 
a részvényesek felé nyereséges növekedés útján, erős cash-flow generálásról vagy éppen 
fegyelmezett tőke-felhasználásról.  

 

A vállalat új mobilitási megoldásainak portfólióját a következő januárban Las Vegasban 
megrendezendő Consumer Electronics Show (CES) kiállításon fogja hivatalosan is 
felfedni. 

 

Az Aptivról 

Az Aptiv egy globális technológiai vállalat, mely biztonságosabb, zöldebb, és még 
fejlettebb hálózati kapcsolati rendszert nyújtó megoldásokat fejleszt a mobilitás jövőjének 
megteremtése érdekében. A gillinghami (Nagy-Britannia) székhelyű Aptiv 147.000 
embernek ad munkát és 14 fejlesztőközpontot, valamint gyártóegységeket és 
ügyfélszolgálatokat működtet 45 országban. Látogasson el az aptiv.com. weboldalra 
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