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Aptiv PLC pentru a transforma mobilitatea viitoare 

 
Delphi Automotive PLC Finalizarea divizarii segmentului Powertrain 

 
 
GILLINGHAM, ANGLIA – Dec. 5, 2017 – Viitorul mobilității face un mare pas înainte 
astăzi, odată cu lansarea Aptiv PLC (NYSE: APTV), o companie de tehnologie care 
transformă mobilitatea în portofoliul său de soluții sigure și verzi, mai ecologice și mai 
conectate pentru o gamă cat mai diversă de clienți globali. Cunoscut sub numele de Delphi 
Automotive PLC, Aptiv este rezultatul finalizării divizării segmentului Powertrain, care 
a devenit astăzi Delphi Technologies PLC (NYSE: DLPH). 
 
“Mobilitatea are puterea de a schimba lumea, iar Aptiv are puterea de a schimba 
mobilitatea", a spus Kevin Clark, președinte și director executiv. "Aptiv este construit pe 
o bază solidă, cu cunoștințele, capacitatea și agilitatea de a câștiga cu clienții noștri OEM 
tradiționali, precum și cu jucătorii de mobilitate emergente. Este un moment remarcabil să 
fim în industria noastră și suntem foarte încrezători în viitorul nostru". 
 
Aptiv aduce capabilități de neegalat în rezolvarea provocărilor complexe asociate 
cu transportul mai sigur, mai ecologic și mai conectat. În centrul acestei capacități se află 
expertiza în domeniul softwareului și al arhitecturii vehiculelor, care permite siguranța 
avansată, conducerea automată, experiența utilizatorului și serviciile conexe care fac ca 
viitorul mobilității să funcționeze. 
 
Aptiv se va baza pe istoricul consistent al Delphi de a oferi valoare acționarilor prin 
creșterea profitabilă, generarea puternică a fluxului de numerar și implementarea 
disciplinată a capitalului. 
 
Compania va dezvălui în mod oficial portofoliul de noi soluții de mobilitate la Consumer 
Electronics Show (CES), care va avea loc în luna ianuarie a acestui an la Las Vegas. 
 
Despre Aptiv  
Aptiv este o companie globală de tehnologie care dezvoltă soluții mai sigure, mai 
ecologice și mai conectate pentru a permite viitorul mobilității. Cu sediul în Gillingham, 
Anglia, Aptiv are 147.000 de angajați și operează 14 centre tehnice, precum și unități de 
producție și centre de asistență pentru clienți în 45 de țări. Vizitați aptiv.com. 
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