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MSA ostaa palomiesten palontorjuntavälineitä valmistavan Globe-yhtiön





Tällä hankinnalla MSA vahvistaa asemaansa Pohjois-Amerikan markkinoiden
johtavana palomiesten henkilönsuojainten valmistajana, samalla kun se laajentaa
keskeistä tuotevalikoimaansa tärkeällä asiakassegmentillä
Kaupan arvo on 215 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria tai noin 2 kertaa liiketoiminnan
tuotto ja 9 kertaa bruttoliikevoitto liukuvalta 12 kuukauden jaksolta laskettuna
Sen odotetaan kasvavan tilinpäätösnormiston (GAAP) mukaiseen osakekohtaiseen
tulokseen kaupan toteutumista seuraavien 12 kuukauden aikana.
Kauppa rahoitetaan lisälainoilla, joiden kustannukset verojen jälkeen jäävät alle 2
prosenttiin.
PITTSBURGH, 28. kesäkuuta 2017 – MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA)

ilmoitti tänään solmineensa lopullisen sopimuksen Globe Holding Company, LLC:n ( ”Globe”)
ostamisesta käteiskaupalla, jonka arvo on 215 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. New
Hampshiren Pittsfieldissä toimiva Globe on johtava innovaatioyhtiö ja palomiesten
suojavaatteiden ja turvakenkien valmistaja, jonka vuotuinen liiketuotto on noin 110 miljoonaa
dollaria ja jolla on 420 työntekijää neljässä toimipisteessä Yhdysvalloissa.
”Palomiesten turvallisuuden edistäminen on ollut yksi MSA:n mission osista jo

1920-luvulta lähtien”, kertoo MSA:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja William M.
Lambert. ”Tuotepäällekkäisyyksiä on tuskin lainkaan, ja tämä kauppa noudattaa erittäin hyvin
yrityksemme strategiaa, sillä se vahvistaa johtoasemaamme Pohjois-Amerikan palo- ja
pelastusalan markkinoilla sekä laajentaa ydintuotevalikoimaamme tärkeällä
asiakassegmentillä.”
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Vuonna 1887 perustettu Globe on Pohjois-Amerikan vanhin ja suurin palomiesten
suojavaatteiden valmistaja – joista palo- ja pelastusalalla käytetään nimitystä
”palontorjuntavälineet”. Yhtiö on saanut maineen laadukkaiden, räätälöityjen välineiden

valmistajana, joka yhdistää innovatiiviseen muotoiluun edistyneitä rakennusmenetelmiä,
joissa hyödynnetään nykyaikaisia valmistuslaitteita ja -prosesseja.
Viimeksi yhtiö toi markkinoille urheilusta inspiraation saaneen
palontorjuntavälineiden sarjan, jossa käytetyt kankaat ovat huomattavasti kevyempiä kuin
tavanomaisissa välineissä. ATHLETIX™-nimisessä uudessa suojavaatetuksessa käytetään
stretch-kankaita, jotka mahdollistavat tiiviin, vartalonmyötäisen istuvuuden, joka takaa
ennennäkemättömän liikkuvuuden ja joustavuuden.
”Globen osto sijoittuu ajankohtaan, jolloin palo- ja pelastustoimessa on käynnissä

merkittävä palomiesten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä ajattelutavan muutos ”, Lambert
huomautti. ”Kun otetaan huomioon tämä trendi, jonka myötä tarvitaan useita
palontorjuntavälinesettejä palomiestä kohden, sekä entistä suurempi tietoisuus
rutiinipesulapalvelujen ja -hoidon tärkeydestä, tämä kauppa antaa MSA:lle ja Globelle hyvän
tilaisuuden vastata näihin tarpeisiin sekä mahdollisesti kasvavaan palomiesten
palontorjuntavälineiden kysyntään”, Lambert totesi.
Globen toimitusjohtaja Don Welch kommentoi: ”Tässä kaupassa on alusta lähtien
ollut kyse Globen tulevaisuuden turvaamisesta molemmille organisaatioille hyvin sopivalla
tavalla – kulttuurin kannalta, tuotesynergian näkökulmasta sekä markkinakattavuuden
kannalta”, hän sanoi. Olemme innoissamme tämän päivän uutisesta, koska tämä kauppa on
erittäin hieno sekä Globen että MSA:n kannalta kaikilla näillä rintamilla. ”
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Lambert totesi lopuksi: ”Tuotemerkit MSA Cairns Helmets (MSA:n omistama) ja
Globe edustavat yhteensä yli 400-vuotista palo- ja pelastustoimen palvelua, jolla on yksi
yhteinen tavoite: palomiesten terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Yhdistetty
organisaatiomme hyödyntää molempien yhtiöiden syvällistä tietoa palomiesten tarpeista
sekä intensiivistä sitoutumistamme yksittäisen palomiehen auttamiseen luodakseen Pohjois Amerikan palo- ja pelastusalan markkinoille uuden dynaamisen kokonaisuuden, joka
keskittyy palomiesten turvallisuuteen liittyvien innovaatioiden edistämiseen.”
Kauppa on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä
edellyttäen, että tavanomaiset kauppaehdot hyväksytään, mihin sisältyy lakisääteisten
hyväksyntöjen saaminen.
Kaupan yhteydessä MSA:n lainopillisena neuvonantajana toimii Reed Smith LLP
ja Globen lainopillisena neuvonantajana Devine Millmet. Globen taloudellisena
neuvonantajana toimii Belden Hill Partners.

Tietoja MSA Safety -yhtiöstä
Vuonna 1914 perustettu MSA Safety Incorporated on turvallisuustuotteiden mark k inajohtaja.
Suunnittelemme, valmistamme ja toimitamme tuotteita, jotk a suojaavat niin k äyttäjiä k uin
k äyttök ohteita. Useissa MSA:n tuotteissa on elek tronisia ja mek aanisia järjestelmiä sek ä pitk älle
k ehitettyjä materiaaleja, jotk a suojaavat k äyttäjiä vaarallisissa tai hengenvaarallisissa tilanteissa.
Kattavan valik oimamme tuotteet ovat työntek ijöiden k äytössä useilla teollisuudenaloilla, k uten palo- ja
pelastustoimessa, öljy-, k aasu- ja petrok emian teollisuudessa, rak ennustöissä, k aivok sissa,
k iinteistönhoidossa ja armeijassa. Päätuotteitamme ovat paineilmahengityslaitteet, k aasun- ja
tulenilmaisinjärjestelmät, k annettavat k aasunilmaisimet, teollisuusk ypärät, palo- ja pelastusk ypärät ja
putoamissuojaimet. MSA:n liik evaihto oli 1,15 miljardia dollaria vuonna 2016, ja palveluk sessamme on
noin 4 300 ihmistä eri puolilla maailmaa. Yrityk sen päätoimipaik k a on Pittsburghin pohjoisosassa
(Cranberry Township, Pennsylvania) Yhdysvalloissa. Tuotantopaik k amme sijaitsevat Yhdysvalloissa,
Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerik assa. MSA toimii yli 40 paik k ak unnalla ympäri
maailmaa, ja noin puolet liik evaihdosta tulee Pohjois -Amerik an ulk opuolelta. Lisätietoja löytyy MSA:n
sivustolta osoitteesta www.MSAsafet y.com.
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Tietoja Globe-tuotantoyhtiöstä
Globe omistaa k ak si suojavaatteiden tuotantolaitosta ja pyörittää niitä – toinen niistä sijaitsee
Pittsfieldissä (Yhdysvaltain New Hampshiressä) ja toinen Adassa (Yhdysvaltain Ok lahomassa) -- ja
Mainen Auburnissa sijaitsevan laitok sen, jok a on erik oistunut palomiesten jalk ineiden valmistuk seen,
sek ä johtaa suojavaatetuk sen puhdistus- ja k orjauslaitosta Fairfaxissä (Virginiassa). Nämä laitok set
edustavat 420 taitavaa työntek ijää ja 14000 neliömetrin yhdistettyä tuotantotilaa sek ä joitak in uusimpia
leik k aus- ja ompelutöissä k äytettäviä tämän päivän valmistustek niik oita. Lisätietoja saat Globen
verk k osivuilta osoitteesta www.globeturnoutgear.com.
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