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Az MSA felvásárolja a tűzoltó védőfelszereléseket gyártó vállalatot, a
Globe Manufacturing Company-t





Az MSA ezzel a felvásárlással megszilárdítja vezető szerepét a tűzoltó személyi
védőfelszerelések (PPE) észak-amerikai piacán, egyúttal pedig bővíti alap
termékportfólióját egy kulcsfontosságú ügyfélszegmensben
Az ügylet értéke 215 millió dollár, illetve körülbelül a bevétel 2-szerese és az EBITDA
9-szerese 12 hónapos időszakot tekintve
A számviteli alapelvek szerinti egy részvényre jutó eredmény az ügylet lezárását
követő első 12 hónapban várhatóan növekszik
Az ügylet finanszírozása inkrementális kölcsönből, 2 százalék alatti adózás utáni
költséggel történik
PITTSBURGH, 2017. június 28. – Az MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) ma

bejelentette, hogy megállapodást kötött a Globe Holding Company, LLC ( „Globe”) teljesen
készpénzben, 215 millió dollárért történő felvásárlására. A New Hampshire állambeli
Pittsfield városában található Globe tűzoltó védőruházat és lábbelik élenjáró innovátora és
szállítója, éves bevétele körülbelül 110 millió dollár, és négy USA-beli telephelyen 420 főt
foglalkoztat.
„A tűzoltók biztonságának megőrzése már az 1920-as évektől kezdve az MSA

folytonos küldetése. Mivel gyakorlatilag nincsenek egymást átfedő termékek, ez a felvásárlás
rendkívül jól illeszkedik vállalati stratégiánkba, ugyanis megszilárdítja vezető pozíciónkat az
észak-amerikai tűzoltási termékek piacán, és egy kulcsfontosságú ügyfélszegmensben bővíti
alapvető termékportfóliónkat” – nyilatkozott William M. Lambert, az MSA elnöke és
vezérigazgatója.
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Az 1887-ben alapított Globe Észak-Amerika legrégibb és legnagyobb gyártója a
tűzoltó védőruházat terén. A vállalat hírnévre tett szert a kiváló minőségű, személyre szabott
felszerelések révén, amelyeket az innovatív kivitel és az élenjáró gyártóberendezésekkel és
folyamatokkal végzett haladó konstrukciós módszerek ötvözésével alakított ki.
A vállalat nemrégiben vezette be a sportolók által inspirált tűzoltóruházatválasztékát, amely a hagyományos ruházatnál jelentősen könnyebb szövetekből készült. Az
ATHLETIX™ elnevezésű új védőruházat sztreccs szövetet tartalmaz, amely zárt, testhezálló
illeszkedést biztosít a páratlan mozgástér és rugalmasság érdekében.
„A Globe felvásárlása olyan időben történik, amikor a tűzoltó ágazat jelentős

szemléletváltáson megy keresztül a tűzoltók egészsége és jólléte tekintetében. E trend
szélesebb körű tűzoltóruha-választékot igényel, valamint jobban felhívja a figyelmet a
rutinszerű mosás és tisztítás fontosságára; ezáltal ezzel a felvásárlással az MSA és a Globe
jó pozícióba kerül ezen igények és a tűzoltó védőruházat iránti potenciálisan növekvő
kereslet kielégítésére” – jegyezte meg Lambert úr.
„E felvásárlás célja a kezdetektől fogva az, hogy biztosítsa a Globe jövőjét, amely

mindkét vállalat számára előnyös – mind a vállalati kultúra, mind a termékszinergia és piaci
lefedettség szempontjából. Örömmel fogadjuk a mai híreket, mivel ez a felvásárlás
nagyszerű lehetőségeket teremt a Globe és az MSA számára ezeken a területeken ” –
jegyezte meg a Globe elnöke, Don Welch.
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„Az MSA, a Cairns Helmets (az MSA tulajdona) és a Globe márka együttvéve

több mint 400 éves tapasztalatot képvisel a tűzoltási ágazatban, egyetlen közös céllal: hogy
védje a tűzoltók egészségét és biztonságát. Egyesített szervezetünk mindkét vállalatnak a
tűzoltók igényei terén szerzett alapos ismeretét kiaknázva, továbbá a tűzoltók iránti intenzív
elkötelezettségünkkel egy dinamikus, új vállalatot kívánunk létrehozni az észak-amerikai
tűzoltási piacon, amely az innováció elősegítésére összpontosít a tűzoltók biztonsága
tekintetében” – összegezte Lambert úr.
Az ügylet a szokásos záró feltételek elfogadásától és a szabályozó hatóságok
jóváhagyásától függően várhatóan 2017 harmadik negyedévében ér véget.
Az ügylettel kapcsolatban az MSA jogtanácsosa a Reed Smith LLP, a Globe
jogtanácsosa pedig Devine Millmet. A Globe pénzügyi tanácsadója a Belden Hill Partners.

Az MSA Safety vállalatról
Az MSA Safety Incorporated vállalatot 1914-ben alapították . Jelenleg globálisan vezető szerepet tölt
be a személyek et és a létesítmények et védő biztonsági termék ek fejlesztésében, gyártásában és
ellátásában. Több MSA termék egyesíti magában az elek tronik ai, mechanik ai rendszerek et és a fejlett
anyagok at, hogy védelmet nyújtson a felhasználók nak a veszélyes vagy életveszélyes helyzetek k el
szemben. A vállalat széles k örű termék választék át világszerte használják sok féle ágazatban,
beleértve az olaj-, gáz- és vegyipart, a tűzoltóságot, az építőipart, a bányászatot, valamint a hadiipart.
Az MSA fő termék ei k özött szerepelnek a k örnyezetfüggetlen légzők észülék ek , a telepített gáz- és
lángérzék elő rendszerek , a hordozható gázérzék elő műszerek , az ipari fejvédő termék ek , valamint a
tűz- és a zuhanásgátlási védőeszk özök . Az MSA 2016-os bevétele 1,15 milliárd dollár volt. A vállalat
világszerte k örülbelül 4300 alk almazottat foglalk oztat. Szék helye a pennsylvaniai Pittsburgh észak i
részén lévő Cranberry Townshipben található, és gyártóüzemek k el rendelk ezik az Amerik ai Egyesült
Államok ban, Európában, Ázsiában és Dél-Amerik ában. Az MSA világszerte több mint 40 helyszínen
k épviselteti magát, és bevételének k örülbelül fele Észak -Amerik án k ívülről származik . További
részletek ért látogasson el az MSA weboldalára: www.MSAsafet y.com.
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A Globe Manufacturing Company vállalatról
A Globe k ét védőruházat-gyártó egységet – egyet a New Hampshire állambeli Pittsfield városában,
egyet pedig az ok lahomai Ada városában –, továbbá egy, a Maine állambeli Auburn városában lévő,
tűzoltó lábbelik re szak osodott egységet birtok ol és műk ödtet, valamint egy védőruházat-tisztító és javító üzemet irányít a Virginia állambeli Fairfaxban. Ezek a létesítmények 420 szak k épzett dolgozót
foglalk oztatnak összesen 14 000 négyzetméteres gyártótérben, és a legújabb gyártástechnológiát
alk almazzák a szabáshoz és a varráshoz. A további információk ért látogasson el a Globe
weboldalára: www.globeturnout gear.com.
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