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Aptiv PLC трансформер на мобилната иднина 

 
Delphi Automotive PLC со финално одвојување на Powertrain сегментот 

 

GILLINGHAM, ENGLAND – 5ти Декември, 2017та година. Денес се одбележува 
стартувањето на Aptiv PLC, технолошка компанија која ја трансформира мобилноста 
со својата платформа на безбедни, зелени и поврзани решенија за различни светски 
клиенти. Претходно како Delphi Automotive PLC, Аптив е резултат на поделбата 
и отцепувањето на Powertrain сегментот, кој денес се преименува во Delphi 
Technologies PLC (NYSE: DLPH). 

“Мобилноста има моќ да го менува светот, Aptiv има моќ да ја менува мобилноста” – 
изјави Kevin Clark претседател и извршен директор. “Ќе го прошириме наследството 
на нашата инустрија со иднината на мобилноста преку поврзани, автоматски 
и електронски решенија за автомобилите. Согласно со минатото, ние остануваме 
фокусирани кон решенија за најтешките предизвици од нашите клиенти, со агилноста 
и извршната способност потребна за да победиме во играта со новите мобилни 
играчи. Сега е извонредно време да се биде во бизнисот на мобилност и никогаш 
не сме биле пооптимисти за нашата иднина”  

Aptiv има неспоредливи сили во сигнал и дистрибуција на енергија, развој 
на софтверски алгоритам, централизирано пресметување, напредни безбедносни 
системи и автономни решенија за возење, управување со податоци и аналитика, 
инфозабава и корисничко искуство, поврзаност и електрификација за да им користи 
на клиентите низ светот. Со флексибилноста на својот бизнис модел, Aptiv ќе се 
основа на успехот на Delphi во испорака на вредност на акционирите преку 
дисциплиран и профитабилен раст, дисциплинирана распределба на капиталот 
и силен генериран проток на пари. 

Aptiv формално ќе го презентира своето портфолио на нови мобилни решенија 
на саемот за Електрика во Јануари 2018та во Лас Вегас. 

 

За Aptiv 
Aptiv е светска технолошка компанија која интегрира безбедени, зелени и поврзани 
решенија, креирајќи ја иднината на мобилноста. Со седиште во Gillingham, Англија, 
во Aptiv работат 147 000 вработени и 14 технички центри, фабрики и центри 
за поддршка на клиентите во 45 држави. Посетете ја aptiv.com. 
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