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MSA придобива производителя на противопожарни костюми Globe
Manufacturing Company





С това придобиване MSA засилва лидерската си позиция на северноамериканския
пазар за лични предпазни средства (PPE) за пожарникари, като същевременно
разширява основното си продуктово портфолио в ключов сегмент от клиенти
Сделката се оценява на 215 млн. долара или приблизително 2 пъти приходите и
9 пъти оперативната печалба на последователна 12-месечна база
Очаква се да се увеличи до отчетените от общоприетите счетоводни
стандарти приходи на акция в първите 12 месеца след приключване на сделката
Сделката ще бъде финансирана чрез допълнителни заеми с размер на разходите
след данъчно облагане по-малък от 2%
ПИТСБЪРГ, 28 юни 2017 г. – MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) обяви днес,

че е сключено окончателно споразумение за придобиване на Globe Holding Company, LLC
("Globe") в изцяло парична сделка на стойност 215 млн. долара. Базирана в Питсфийлд,
Ню Хемпшир, Globe е водещ иноватор и доставчик на предпазно облекло и обувки за
пожарникари с годишни приходи от приблизително 110 млн. долара и 420 служители в
четири обекта в САЩ.
"Да помагаме в осигуряването на безопасността на пожарникарите е константа
в мисията на MSA от 20-те години на миналия век", каза Уилям М. Ламбърт, председател и
главен изпълнителен директор на MSA. "Тъй като на практика няма припокриване на
продукти, това придобиване пасва изключително добре на нашата корпоративна стратегия,
защото укрепва водещата ни позиция на северноамериканския пазар на противопожарни
изделия и разширява основното ни продуктово портфолио в ключов сегмент от клиенти."
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Основана през 1887 г., Globe е най-старият и най-големият производител на
предпазно облекло за пожарникари в Северна Америка – известно още като
"противопожарни костюми" в противопожарната индустрия. Компанията си е спечелила
репутация на доставчик на висококачествени персонализирани принадлежности, които
обединяват иновативен дизайн и усъвършенствани методи за изработка, при които се
използват най-модерните производствени процеси и оборудване.
Неотдавна компанията представи линия от вдъхновени от атлетикат а
противопожарни костюми, включващи материи, които са значително по -леки в сравнение с
конвенционалните. Новото предпазно облекло е наречено ATHLETIX™ и в него са
интегрирани еластични материи, които позволяват да се следват линиите на тялото, за да
се осигури безпрецедентен диапазон от свобода на движение и гъвкавост.
"Придобиването на Globe идва в момент, когато противопожарната индустрия
претърпява значителна промяна на нагласите относно здравеопазването и
благосъстоянието на пожарникарите", отбеляза г-н Ламбърт. "Предвид тази тенденция,
която поражда необходимост от няколко комплекта противопожарни костюми за отделните
пожарникари, както и поради повишената информираност относно важността на редовното
пране и поддръжка, това придобиване позиционира добре MSA и Globe в посрещането на
тези потребности, както и при всяко потенциално увеличаване на търсенето на
противопожарни костюми", бяха думите на г-н Ламбърт.
Президентът на Globe Дон Уелч коментира: "От самото начало това
придобиване касае обезпечаване на бъдещето на Globe, което е от полза и за двете
организации – от гледна точка на културата, от гледна точка на продуктовата синергия и от
гледна точка на пазарното покритие." "Развълнувани сме от днешните новини, тъй като
възприемаме това придобиване като отлично пасване между Globe и MSA на всички тези
фронтове."
(още)

MSAsafety.com

-3-

Г-н Ламбърт обобщи: "Брандовете MSA, Cairns Helmets (собственост на MSA) и
Globe представляват повече от 400 години общо в служба на противопожарната индустрия
с една обща цел: защита на здравето и безопасността на пожарникарите. Нашата
обединена организация ще увеличи задълбочените познания на двете компании относно
потребностите на пожарникарите, както и нашата дълбока отдаденост на всеки отделен
пожарникар, за да се създаде нова динамична структура на северноамериканския пазар на
противопожарни изделия, фокусирана върху напредъка в иновациите в безопасността на
пожарникарите."
Сделката се очаква да приключи през третото тримесечие на 2017 г., при
условие че бъдат изпълнени обичайните условия за приключване, включително
получаването на одобрения от регулаторните органи.
Във връзка със сделката Reed Smith LLP е юрисконсулт на MSA и Devine Millmet
е юрисконсулт на Globe. Belden Hill Partners е в ролята на финансов консултант на Globe.

Относно MSA Safety
Основана през 1914 г., компанията MSA Safety Incorporated е глобалният лидер в
разработката, производството и доставката на защитни продукти, предпазващи както
хората, така и инфраструктурата на средата, в която те работят. Много продукти на
MSA съчетават електроника, механични системи и усъвършенствани материали за
предпазване на потребителите от опасни или застрашаващи живота ситуации.
Цялостната продуктова гама на компанията се използва от работници по целия свят в
множество пазарни сегменти, включително петролната, газова и нефтохимическа
промишленост, противопожарните служби, строителството, минното дело и военните
служби. Основните продукти на MSA включват самостоятелни дихателни апарати,
системи за фиксирано откриване на газ и пламъци, преносими инструменти за откриване
на газ, индустриални продукти за защита на главата, пожарникарски шлемове и шлемове за
спасителни операции и устройства за защита от падане. С приходи от 1,15 милиарда
долара за 2016 г. MSA има около 4300 служители в целия свят. Компанията разполага със
седалище на север от Питсбърг в Кранбери Тауншип, Пенсилвания, и производствени
инсталации в САЩ, Европа, Азия и Латинска Америка. С повече от 40 местоположения в
целия свят MSA реализира приблизително половината от приходите си извън Северна
Америка. За повече информация посетете уеб сайта на MSA на адрес www. MSAsafety.com.
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Относно Globe Manufacturing Company
Globe притежава и оперира два производствени обекта за предпазно облекло – един в
Питсфийлд, Ню Хемпшир и един в Ейда, Оклахома, един обект, намиращ се в Оубърн, Мейн,
който е специализиран за обувки за пожарникари, и ръководи обект за почистване и ремонт
на предпазно облекло във Феърфакс, Вирджиния. Тези обекти са работно място за 420
квалифицирани служители, имат обща производствена площ от 14 000 кв. метра и
разполагат с някои от най-новите производствени технологии за рязане и шиене, налични
днес. За повече информация посетете уеб сайта на Globe на адрес
www.globeturnoutgear.com.
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