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Společnost MSA převzala výrobce osobních ochranných prostředků pro
hasiče, výrobní společnost Globe





Touto akvizicí posiluje společnost MSA svou pozici jedničky na severoamerickém trhu
osobních ochranných prostředků pro hasiče a současně rozšiřuje své portfolio
základních produktů v klíčovém segmentu zákazníků.
Hodnota transakce je 215 milionů dolarů, nebo přibližně dvojnásobek příjmů a
devítinásobek ukazatele EBITDA za posledních 12 měsíců.
Očekává se, že během prvních 12 měsíců po uzavření transakce bude dle účetních
standardů výnos na akcii narůstat.
Transakce bude financována prostřednictvím přírůstkových půjček s náklady po
zdanění méně než 2 procenta.
PITTSBURGH, 28. června 2017 – Společnost MSA Safety Incorporated (NYSE:

MSA) dnes oznámila, že se definitivně dohodla na převzetí společnosti Globe Holding
Company, LLC („Globe“) prostřednictvím transakce v hodnotě 215 milionů amerických
dolarů. Společnost Globe, se sídlem v Pittsfieldu, NH, je předním inovátorem a
poskytovatelem osobních ochranných oděvů a obuvi pro hasiče, s ročním příjmem přibližně
110 milionů amerických dolarů a 420 zaměstnanci na čtyřech místech USA.
„Úsilí o zajištění bezpečnosti hasičů je konstantním posláním společnosti MSA již

od 20. let minulého století,“ říká William M. Lambert, předseda představenstva a výkonný
ředitel společnosti MSA. „Tato akvizice, u které prakticky nedochází k žádnému překrytí
produktů, mimořádně dobře zapadá do naší podnikové strategie, neboť posiluje naši vedoucí
pozici na severoamerickém trhu produktů pro hasičské sbory a rozšiřuje naše portfolio
základních produktů v klíčovém segmentu zákazníků.“
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Společnost Globe, založená v roce 1887, je nejstarším a největším
severoamerickým výrobcem ochranných oděvů pro hasiče – šířeji řečeno osobních
ochranných prostředků pro hasiče. Společnost si vybudovala pověst poskytovatele vysoce
kvalitního, přizpůsobeného vybavení, které kombinuje inovativní design s moderními
výrobními metodami, které využívají špičkové výrobní vybavení a procesy.
Nedávno společnost uvedla na trh řadu osobních ochranných prostředků
inspirovanou sportovním prostředím, které používá ve srovnání s konvenčními prostředky
výrazně lehčí tkaniny. Nové ochranné oděvy ATHLETIX™ zahrnují strečové tkaniny, které
umožňují, aby se oděv přizpůsobil tělu a poskytují bezprecedentní rozsah pohybu a flexibility.
„Akvizice společnosti Globe přichází v době, kdy na trhu hasičských sborů

probíhá významná změna náhledu směrem ke zdraví a pohodlí hasičů, “ poznamenává pan
Lambert. „Uvážíme-li tento trend, který vyžaduje více sad osobních ochranných prostředků
pro jednotlivé hasiče, a rovněž zvýšené povědomí o důležitosti běžného praní a péče o
prostředky, tato akvizice krásně umožňuje společnostem MSA a Globe vyhovět těmto
požadavkům i uspokojit potenciální rostoucí poptávku po osobních ochranných prostředcích
pro hasiče,“ říká pan Lambert.
Prezident společnosti Globe, Don Welch, to komentoval: „Od samého začátku
měla tato akvizice za cíl zajistit budoucnost společnosti Globe a přinést výhody pro obě
organizace – z hlediska kultury, perspektivy synergie produktů a z hlediska pokrytí trhu, “ řekl.
„Dnešní zprávou jsme nadšeni, protože v akvizici spatřujeme skvělou shodu společností

Globe a MSA ve všech těchto oblastech.“
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Pan Lambert dodává: „Značky MSA, Cairns Helmets (vlastněná společností
MSA) a Globe dohromady reprezentují více než 400 let na trhu hasičských sborů s jedním
společným cílem: chránit zdraví a bezpečnost hasičů. Naše kombinovaná organizace bude
moci využít hluboké znalosti obou společností v oblasti potřeb hasičů, a také naše intenzivní
věnování se jednotlivým hasičům, aby vytvořila dynamický nový subjekt na severoamerickém
trhu hasičských sborů zaměřený na další inovace v oblasti bezpečnosti hasičů. “
Transakce by měla být uzavřena ve třetím kvartálu 2017 po splnění obvyklých
podmínek pro uzavření transakce včetně obdržení schválení ze strany regulačních úřadů.
V souvislosti s transakcí poskytuje Reed Smith LLP právní poradenství
společnosti MSA a Devine Millmet poskytuje právní poradenství společnosti Globe. Belden
Hill Partners pracuje jako finanční poradce pro společnost Globe.

O společnosti MSA Safety
Společnost MSA Safety Incorporated, založená v roce 1914, je vedoucí světovou společností v oblasti
vývoje, výroby a dodávek bezpečnostních produk tů, k teré chrání osoby i podnik ovou infrastruk turu.
Mnohé produk ty MSA v sobě v integrují k ombinaci elek tronik y, mechanick ých systémů a moderních
materiálů, aby chránily uživatele v nebezpečných situacích nebo při ohrožení života. Kompletní řadu
produk tů společnosti využívají pracovníci na celém světě v širok ém spek tru trhů včetně ropného,
plynárensk ého a petrochemick ého průmyslu, požární ochrany, stavebnictví, hornictví a armády. Mezi
hlavní produk ty MSA patří autonomní dýchací přístroje, stacionární systémy pro detek ci plynu a
plamene, osobní detek ční přístroje, produk ty pro ochranu hlavy v průmyslu, přilby pro hasiče a
záchranáře a vybavení pro ochranu proti pádům z výšk y. V roce 2016 měla společnost MSA tržby
1,15 miliardy dolarů a zaměstnávala na celém světě přibližně 4 300 lidí. Společnost má sídlo v
Cranberry Township, Pa., severně od Pittsburghu, a výrobní závody ve Spojených státech, Evropě,
Asii a Latinsk é Americe. S více než 40 mezinárodními zastoupeními realizuje společnost MSA
přibližně polovinu svých tržeb mimo Severní Amerik u. Další informace najdete na webu společnosti na
adrese www. MSAsafet y.com.
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O společnosti Globe Manufacturing Company
Společnost Globe vlastní a provozuje dva výrobní závody na ochranné oděvy – jeden v Pittsfieldu,
NH, a druhý v Ada, Ok . -- závod v Auburnu, ve státě Maine, k terý se specializuje na obuv pro hasiče a
řídí zařízení pro čištění a opravy ochranných oděvů ve Fairfaxu, Va. V těchto závodech pracuje 420
k valifik ovaných zaměstnanců, představují 14 000 metrů čtverečných k omb inované výrobní plochy a
najdete v nich jedny z nejmodernějších výrobních technologií stříhání a šití jak é jsou v současnosti
dostupné. Další informace najdete na webu společnosti Globe na adrese www.globeturnoutgear.com.
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