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MSA verwerft fabrikant Globe Manufacturing Company voor
brandweeruitrusting





MSA versterkt met deze acquisitie haar positie als leider op de Noord-Amerikaanse
markt op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen voor brandbestrijders en
vergroot tevens haar kernproductportfolio in een belangrijk klantensegment.
De transactie wordt gewaardeerd op $ 215 miljoen, dat is ongeveer tweemaal de
omzet en negenmaal EBITDA op jaarbasis.
De transactie zal naar verwachting leiden tot een bij GAAP-gerapporteerde
winsttoename per aandeel in de eerste 12 maanden na het sluiten van de transactie.
De transactie wordt gefinancierd door incrementele leningen met kosten na
belastingen van minder dan 2 procent.
PITTSBURGH, 28 juni 2017 – MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) heeft

vandaag aangekondigd dat zij een definitieve overeenkomst is aangegaan voor de acquisitie
van Globe Holding Company, LLC ( “Globe”) in een ‘all-cash’ transactie ter waarde van $ 215
miljoen. Globe, gevestigd in Pittsfield, New Hampshire, is een toonaangevende innovator en
leverancier van beschermende kleding en schoeisel voor de brandweer en heeft een
jaaromzet van ongeveer $ 110 miljoen en 420 werknemers in dienst op vier locaties in de
VS.
“Bijdragen aan de veiligheid van brandbestrijders is sinds 1920 altijd de missie

van MSA geweest,” aldus William M. Lambert, Chairman en CEO van MSA. Deze acquisitie,
waarbij nauwelijks enige productoverlapping is, past uitstekend in onze bedrijfsstrategie,
omdat het onze leidende positie versterkt op de Noord-Amerikaanse brandweermarkt en ons
portfolio van kernproducten in een belangrijk klantensegment vergroot.”
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Globe werd in 1887 opgericht en is de oudste en grootste fabrikant in NoordAmerika van brandweeruitrusting – in de bedrijfstak ‘turnout gear’ genoemd. De onderneming
heeft een reputatie opgebouwd in het leveren van op de behoefte afgestemde uitrusting van
hoge kwaliteit en combineert innovatief ontwerp met geavanceerde constructiemethodes die
gebruikmaken van de modernste fabricageapparatuur en -processen.
De onderneming introduceerde zeer onlangs een lijn brandweerkleding die
geïnspireerd was op de atletiek: de stoffen zijn aanzienlijk lichter in gewicht in vergelijking
met de gangbare brandweerkleding. De nieuwe beschermende kleding, ATHLETIX™
genoemd, integreert stretch-stoffen die het lichaam nauw omsluiten, maar een ongekende
bewegingsvrijheid en flexibiliteit bieden.
“De overname van Globe komt op een tijdstip dat de brandweerindustrie op een

heel andere manier gaat kijken naar de gezondheid en het welzijn van brandbestrijders, ”
merkte de heer Lambert op. “In het licht van deze trend, waarbij een brandbestrijder moet
beschikken over meerdere uitrustingen die routinematig moet worden gereinigd en verzorgd,
plaatst deze acquisitie MSA en Globe in de juiste positie om aan deze voorwaarden te
kunnen voldoen en ook om te kunnen inspelen op de vraag van de brandbestrijder voor
meer uitrustingen,” voegde hij eraan toe.
Don Welch, President van Globe, tekende aan: “Deze overname draaide vanaf
het begin over het zekerstellen van de toekomst van Globe en een goede inpassing in beide
organisaties, gezien vanuit de bedrijfscultuur, perspectieven voor productsynergie en
marktdekking. Wij zijn zeer verheugd over het nieuws van vandaag, omdat we deze
overname zien als een geweldige match voor Globe en voor MSA op al deze terreinen. ”

(meer)

MSAsafety.com

-3-

Tot slot zei de heer Lambert: “De merken van MSA, Cairns Helmets (eigendom
van MSA) en Globe staan samen voor meer dan 400 jaar dienstverlening aan de
brandweerindustrie. Onze gecombineerde organisatie zal de diepgaande kennis bij beide
ondernemingen van wat brandbestrijders nodig hebben en onze intense toewijding aan de
individuele brandbestrijder, ten volle benutten om een nieuwe, dynamische speler te worden
op de Noord-Amerikaanse brandweermarkt, gericht op steeds verder gaande innovatie op
het gebied van veiligheid voor de brandbestrijder."
De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2017 voltooid
worden, behoudens de normale sluitingsvoorwaarden, waaronder goedkeuring van de
toezichthoudende instanties.
Reed Smith LLP geeft in samenhang hiermee juridisch advies aan MSA en
Devine Millmet doet dit voor Globe. Belden Hill Partners is financieel adviseur voor Globe.

Over MSA Safety
MSA Safety Incorporated is opgericht in 1914 en is wereldwijd toonaangevend bij het ontwik k elen,
produceren en leveren van veiligheidsproducten die mensen en faciliteiten beschermen. Veel
producten van MSA bevatten een combinatie van elek tronica, mechanische systemen en
geavanceerde materialen om gebruik ers te beschermen tegen gevaarlijk e of levensbedreigende
situaties. De uitgebreide lijn producten wordt wereldwijd gebruik t door werk nemers binnen een groot
aantal sectoren, zoals de brandweer, de olie-, gas- en petrochemische industrie, de bouw, mijnbouw
en in het leger. De belangrijk ste producten van MSA zijn onafhank elijk e ademluchttoestellen, vaste
systemen voor gas- en vlamdetectie, draagbare gasdetectie-instrumenten,
hoofdbeschermingsproducten voor de industrie en brandweer, en valbeschermingsapparaten. MSA
had in 2016 een omzet van $ 1,15 miljard en heeft wereldwijd ongeveer 4.300 mensen in dienst. Het
hoofdk antoor van het bedrijf ligt ten noorden van Pittsburgh in Cranberry Township, Pennsylvania, en
het heeft productiewerk zaamheden in de Verenigde Staten, Europa, Azië en Latijns -Amerik a. Met
meer dan 40 internationale locaties haalt MSA ongeveer de helft van zijn omzet buiten NoordAmerik a. Ga voor meer informatie naar de website van MSA: www. MSAsafety.com.
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Over Globe Manufacturing Company
Globe is eigendom van en exploiteert twee productielocaties voor beschermende k leding – een in
Pittsfield, New Hampshire, en een tweede in Ada, Ok lahoma – en een locatie in Auburn, Maine, die
gespecialiseerd is in schoeisel voor brandweer, en geeft leiding aan een reinigings- en reparatiebedrijf
voor beschermende k leding in Fairfax, Virginia. Deze locaties samen hebben 420 ervaren werk nemers
in dienst op totaal 14.000 vierk ante meter productieruimte met de nieuwste snij - en naaitechnologieën
die momenteel op de mark t zijn. Bezoek voor meer informatie de website van Globe op
www.globeturnoutgear.com.
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