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MSA kupuje Globe Manufacturing Company
specjalne ubrania dla strażaków





—

firmę produkującą

Dzięki tej inwestycji firma MSA wzmocni swoją pozycję lidera w zakresie produkcji
środków ochrony osobistej (PPE) na rynku północnoamerykańskim poprzez
rozszerzenie swojego portfolio produktów dla kluczowego segmentu klientów
Transakcja jest wyceniana na 215 mln USD albo na kwotę równą w przybliżeniu 2krotnemu przychodowi i 9-krotnej wartości EBITDA w ciągu 12 miesięcy
Spodziewany jest wzrost wskaźnika EPS zgodnie z przyjętymi zasadami
rachunkowości w ciągu pierwszych 12 miesięcy od sfinalizowania transakcji
Transakcja zostanie sfinansowana dodatkowymi kredytami po odliczeniu podatku w
wysokości mniejszej niż 2 procent
PITTSBURGH, 28 czerwca 2017 roku — Firma MSA Safety Incorporated (NYSE:

MSA) poinformowała o osiągnięciu ostatecznego porozumienia w sprawie kupna firmy Globe
Holding Company, LLC („Globe”) za kwotę 215 mln USD. Firma Globe z siedzibą w Pittsfield,
w stanie New Hampshire, jest wiodącym dostawcą oraz innowatorem w branży odzieży i
obuwia ochronnego dla strażaków, z rocznym dochodem na poziomie około 110 mln USD,
zatrudniającym 420 pracowników w czterech lokalizacjach na terenie USA.
„Pomoc w zapewnianiu bezpieczeństwa strażakom jest kluczowym zadaniem

firmy MSA od lat 20. ubiegłego wieku” — mówi William M. Lambert, prezes i dyrektor
generalny firmy MSA. „Transakcja ta idealnie pokrywa się ze strategią firmy, która zakłada
wzmocnienie naszej wiodącej pozycji na północnoamerykańskim rynku pożarniczym, a także
pozwala nam na rozszerzenie portfolio produktów dla kluczowego segmentu klientów ”.
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Firma Globe, założona w 1887 roku, jest najstarszą i największą w Ameryce
Północnej firmą produkującą odzież ochronną dla strażaków — zwaną w branży pożarniczej
„ubraniem specjalnym ”. Firma zyskała renomę producenta wysokiej jakości, dostosowanych

do indywidualnych potrzeb ubrań strażackich, które łączą w sobie innowacyjny design oraz
metody produkcji oparte na nowoczesnym sprzęcie i procesach.
Firma wprowadziła ostatnio na rynek odzież dla strażaków wykonaną z tkanin
przypominających materiały używane do produkcji strojów lekkoatletów, które są znacznie
lżejsze niż tkaniny konwencjonalne. Nowa odzież ochronna o nazwie ATHLETIX™ wykonana
jest z rozciągliwej tkaniny, która idealnie dopasowuje się do kształtu ciała oraz zapewnia
elastyczność i swobodę ruchów.
„Zakup firmy Globe został dokonany w czasie znaczącej zmiany sposobu, w jaki

w branży pożarniczej myśli się o zdrowiu i dobrym samopoczuciu strażaków ” — zaznacza
Lambert. „Biorąc pod uwagę bieżący trend, który stwarza konieczność wprowadzania na
rynek różnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rodzajów odzieży ochronnej dla
strażaków, jak również rosnącą świadomość dotyczącą regularnego prania oraz dbania o
odzież ochronną, transakcja ta umożliwia firmom MSA i Globe wyjście naprzeciw rosnącym
potrzebom w zakresie odzieży ochronnej dla strażaków ” — twierdzi Lambert.
„Zagwarantuje ona rozwój firmy Globe w przyszłości, a także zapewni korzyści

obydwu organizacjom — zarówno w zakresie kultury firmy, jak i synergii produktów oraz
udziału w rynku” — dodaje. „Jesteśmy bardzo podekscytowani dzisiejszą informacją,
ponieważ transakcja ta jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla Globe, jak i dla MSA”.

(więcej)

MSAsafety.com

-3-

Lambert dodaje: „Markom należącym do firmy MSA, Cairns Helmets (będącej
własnością MSA) oraz Globe, mającym razem ponad 400-letnią tradycję wspomagania
branży pożarniczej, przyświeca jeden wspólny cel: chronienie zdrowia strażaków i
zapewnienie im bezpieczeństwa. Połączenie naszych organizacji zapewni obydwu stronom
dostęp do szerokiej wiedzy dotyczącej potrzeb branży pożarniczej, a także wpłynie
pozytywnie na tworzenie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Pozwoli to
na stworzenie nowego, dynamicznego podmiotu na północnoamerykańskim rynku usług dla
branży pożarniczej, specjalizującego się w innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu
bezpieczeństwa strażaków ”.
Finalizacja transakcji jest planowana na trzeci kwartał 2017 roku i podlega
zwyczajowo przyjętym warunkom finalizacji, w tym uzyskanie oficjalnych zezwoleń.
Kancelaria prawna Reed Smith LLP udziela firmie MSA porad prawnych w
sprawach związanych z transakcją, natomiast porad prawnych firmie Globe udziela
kancelaria Devine Millmet. Firma Belden Hill Partners pełni rolę doradcy finansowego firmy
Globe.

O firmie MSA Safety
Założona w 1914 rok u firma MSA Safety Incorporated jest światowym liderem w projek towaniu,
produk cji i dostarczaniu produk tów ochronnych zabezpieczających ludzi i infrastruk turę. Wiele
produk tów MSA łączy w sobie systemy elek troniczne, mechaniczne i zaawansowane materiały, aby
chronić użytk ownik ów w sytuacjach niebezpiecznych lub zagrażających życiu. Szerok a gama
produk tów firmy MSA jest wyk orzystywana na całym świecie przez pracownik ów w wielu różnych
branżach, tak ich jak pożarnictwo, przemysł petrochemiczny, budowlany i wydobywczy, a tak że
wojsk o. Kluczowe produk ty firmy MSA to niezależne aparaty oddechowe, stałe systemy do
wyk rywania gazów i płomieni, przenośne detek tory gazów, przemysłowa oc hrona głowy, hełmy
strażack ie i ratownicze oraz urządzenia zabezpieczające przed upadk iem. Przychody firmy MSA,
zatrudniającej ok oło 4300 pracownik ów na całym świecie, to 1,15 miliarda USD w 2016 rok u. Główna
siedziba firmy znajduje się w Cranberry Township, na północ od Pittsburgha w Pensylwanii, a jej
zak łady produk cyjne znajdują się w USA, Europie, Azji i Ameryce Łacińsk iej. Ok oło połowa
przychodów MSA pochodzi z ponad 40 lok alizacji poza USA. Więcej informacji na stronie firmy MSA
www. MSAsafety.com.
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O firmie Globe Manufacturing Company
Firma Globe jest właścicielem i operatorem dwóch zak ładów produk ujących odzież ochronną — w
Pittsfield w stanie New Hampshire, oraz w miejscowości Ada w Ok lahomie. Natomi ast zak ład
znajdujący się w Auburn, w stanie Maine, specjalizuje się w produk cji obuwia strażack iego oraz
zarządza placówk ą czyszczącą odzież ochronną i naprawiającą sprzęt w Fairfax w stanie Wirginia. W
zak ładach tych pracuje 420 wyk walifik owanych specjalistów. Powierzchnia produk cyjna zak ładów to
14 000 metrów k wadratowych, a na ich terenie znajdują się najnowocześniejsze urządzenia do
k rojenia i szycia dostępne na dzień dzisiejszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie firmy Globe
www.globeturnoutgear.com.
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