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A MSA prestes a adquirir Empresa Fabricante Global de Equipamento s
de Combate a Incêndio





Com esta aquisição, a MSA fortalece a sua posição como líder no mercado norte americano de equipamentos de proteção pessoal (EPP) para bombeiros, enquanto
expande seu portfolio de produtos principal em um segmento chave de clientes
A transação foi avaliada em US$ 215 milhões, ou aproximadamente 2 vezes a receita e 9
vezes o EBITDA (Lajida) com base em 12 meses
Espera-se que agregue valor ao LPA relatado PCGA nos primeiros 12 meses seguintes
ao fechamento do negócio
A transação será financiada através de empréstimos incrementais com um custo pósimpostos inferior a 2 porcento
PITTSBURGH, Junho 28, 2017 – A MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA)

anunciou hoje que fechou um acordo definitivo para adquirir a Globe Holding Company, LLC
(“Globe”) em uma transação em numerário avaliada em US$ 215 milhões. Baseada em Pittsfield,
NH, a Globe é uma inovadora líder e fornecedora de roupas e botas de proteção no combate a
incêndios, com receita anual de aproximadamente US$110 milhões e 420 funcionários em quatro
localizações nos EUA.
“Ajudar a manter a segurança dos bombeiros é uma constante na missão da MSA
desde 1920,” disse William M. Lambert, Presidente e CEO da MSA. “Com praticamente
nenhuma sobreposição de produto, esta aquisição se alinha muito bem com a nossa estratég ia
corporativa na medida em que fortalece a nossa posição de liderança no mercado norteamericano de combate a incêndio e expande o nosso portfólio de produto principal em um
segmento de cliente chave.”
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Fundada em 1887, a Globe é o fabricante maior e mais antigo de roupas de proteção
no combate a incêndio. A empresa ganhou reputação por fornecer equipamento s de alta
qualidade e personalizados, que combinam design inovador com métodos construtivos
avançados que utilizam equipamentos e processos de última geração.

Mais recentemente, a empresa lançou uma linha de equipamento s de combate a
incêndio com inspiração atlética utilizando tecidos que são significativamente mais leves do que
os utilizados nos equipamentos convencionais. Chamadas de ATHLETIX™, as novas roupas de
proteção integram tecidos com stretch que permitem um ótimo ajuste ao corpo, ao mesmo tempo
em que permitem uma gama de movimentos e flexibilidade sem precedentes.
“A aquisição da Globe ocorre em um momento em que a indústria de produtos de
combate a incêndio passa por uma notável mudança na mentalidade com relação à saúde e o
bem-estar do bombeiro,” disse Sr. Lambert. “Diante dessa tendência, que está acionando a
necessidade por vários conjuntos de equipamentos de combates a incêndio para bombeiros
individualmente, ao mesmo tempo em que há uma consciência maior com relação à importância
da lavagem e dos cuidados rotineiros, essa aquisição permite a MSA e a Globe atingir aquelas
necessidades e também qualquer aumento potencial na demanda p ara equipamentos de
combate a incêndio,” disse Sr. Lambert.
O Presidente da Globe, Don Welch, comentou: “Desde o início, a razão desta
aquisição foi a de garantir o futuro da Globe e ao mesmo tempo se r uma boa opção para ambas
as organizações: do ponto de vista cultural, do ponto de vista de sinergia de produto e do ponto
de vista de cobertura de mercado,” disse ele. “Nós estamos animados com as novidades de
hoje, na medida em que enxergamos essa aquisição como uma boa opção para a Globe e para
a MSA em todas estas três frentes.”
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O Sr. Lambert concluiu: “As marcas da MSA, Cairns Helmets (da MSA) e Globe
representam juntas mais de 400 anos a serviço da indústria de produtos de combate a incêndio,
com um objetivo em comum: proteger a saúde e segurança dos nossos bombeiros. As nossas
organizações reunidas aumentarão o profundo conhecimento que ambas as empresas têm das
necessidades dos bombeiros, da mesma forma aumentará a nossa dedicação intensa ao
bombeiro individualmente, a fim de criar uma nova entidade no mercado norte-americano de
combate a incêndio focando em inovação progressiva na segurança do bombeiro. ”

A transação deve ser concluída no terceiro trimestre de 2017, sujeita à satisfação
das condições de fechamento habituais, incluindo o recebimento de aprovações regulatórias.

Com relação à transação, Reed Smith LLP está disponibilizando consultoria jurídica
à MSA e Devine Millmet fornece consultoria jurídica à Globe. A Belden Hill Partners está atuando
como consultor financeiro para a Globe.

Sobre a MSA Safety
Fundada em 1914, a MSA Safety Incorporated é líder global no desenvolvimento, fabricação e
fornecimento de produtos para a segurança de pessoas e infraestruturas de instalações. Muitos
produtos da MSA integram uma combinação de sistemas eletrônicos e mecânicos e materiais
avançados para proteger os usuários em situações perigosas ou que ameacem a vida. A vasta linha
de produtos da empresa é utilizada por trabalhadores no mundo todo em uma gama ampla de
mercados, incluindo o corpo de bombeiros, a indústria do petróleo, a indústria do óleo, do gás e a
indústria petroquímica, engenharia civil, mineração e serviços, além das forças armadas. Os
principais produtos incluem aparelhos de respiração autônoma, sistemas fixos de detecção de gás e
de chama, instrumentos portáteis para a detecção de gás, produtos para proteger a cabeça na
indústria e capacetes para resgate e dispositivos de proteção contra a queda. Com a receita de 2016
em $ 1,15 bilhão de dólares, a MSA emprega aproximadamente 4.300 pess oas no mundo todo. A
empresa tem a sua sede ao norte de Pittsburgh em Cranberry Township, Pa, EUA, e opera nos
Estados Unidos, Europa, Ásia e na América Latina. Com mais de 40 localizações internacionais, a
MSA realiza aproximadamente metade da sua receita fora da América do Norte. Para mais
informações visite a página da MSA em www.MSAsafet y.com.
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Sobre a Globe Manufacturing Company
A Globe possui e opera duas instalações de fabricação de roupas de proteção, uma em Pittsfield, NH,
e a outra em Ada, Ok . -- uma instalação localizada em Auburn, Maine, especializada em calçados
para bombeiros e administra uma instalação de reparos e limpeza de roupas protetoras em Fairfax,
Va. Estas instalações representam 420 funcionários capacitados e mais de 14.000 metros quadrados
de espaço integrado de produção, e incorpora algumas das mais recentes tecnologias de corte e
costura disponíveis atualmente. Para mais informações viste a página da Globe em
www.globeturnoutgear.com.
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