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Achiziționarea de către MSA a companiei Globe Manufacturing, un
producător de echipament personal de protecție pentru pompieri





Prin această achiziție, MSA își consolidează poziția sa în calitate de lider pe piața nord americană pentru echipamentul personal de protecție (PPE) pentru pomp ieri, extinzânduși în același timp portofoliul de produse principale într -un segment cu clienți cheie
Tranzacția este evaluată la 215 milioane $ sau aproximativ de 2 ori venitul bazat pe
ultimele 12 luni și de 9 ori EBITDA (profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și
amortizare)
Se așteaptă o creștere în acest sens, conform GAAP (principiile contabile general
acceptate), raportată la EPS în primele 12 luni după finalizarea tranzacției
Tranzacția va fi finanțată prin intermediul unor împrumuturi in crementale, cu un cost mai
mic de 2 procente după impozitare
PITTSBURGH, 28 iunie 2017 – MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) a anunțat

astăzi încheierea unui acord definitiv în vederea achiziționării Globe Holding Company, LLC
(„Globe”), prin intermediul unei tranzacții în numerar în valoare de 215 milioane $. Având sediul în
Pittsfield, NH, compania Globe este un lider inovator și un furnizor de îmbrăcăminte și
încălțăminte de protecție pentru pompieri, cu un venit anual de aproximativ 110 milioane $ și 420
de angajați în patru locații din SUA.
„Pentru MSA, siguranța pompierilor a fost o misiune constantă încă din anii 1920 ”,
declară William M. Lambert, Președintele și CEO MSA. „Fără a avea o extindere virtuală a
produselor, această achiziție corespunde extrem de bine strategiei noastre corporative, prin faptul
că ne consolidează poziția noastră de lider pe piața nord-americană pentru serviciile destinate
pompierilor și ne extinde portofoliul nostru de produse principale într -un segment cu clienți cheie.”
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Fondată în 1887, compania Globe este cel mai mare producător de îmbrăcăminte de
protecție pentru pompieri (denumit „echipament personal de protecție” în domeniul pompierilor),
având cea mai îndelungată activitate în acest domeniu. Compania și-a câștigat reputația de
producător care oferă echipament personalizat de înaltă calitate, care combină designul inovator
cu metode avansate de dezvoltare, care utilizează echipamente și procese moderne de
fabricație.
Mai recent, compania a introdus pe piață o gamă de echipamente inspirate din
atletism, caracterizate prin țesături mult mai ușoare comparativ cu echipamentul convențional.
Noua gamă de îmbrăcăminte de protecție, numită ATHLETIX™ integrează țesături elastice care
permit o atașare strânsă, conturată pe corp, pentru a oferi un grad fără precedent de mișcare și
flexibilitate.
„Achiziția companiei Globe are loc într-o perioadă în care industria serviciilor
destinate pompierilor se confruntă cu o schimbare semnificativă a concepției cu privire la
sănătatea și bunăstarea pompierilor”, declară dl Lambert. „Datorită acestui trend, care este
impulsionat de nevoia de mai multe seturi de echipament de protecție pentru pompieri, precum și
de conștientizarea sporită cu privire la importanța curățeniei și îngrijirii zilnice, această achiziție
ajută MSA și Globe să satisfacă aceste nevoi, oferind în același timp și o potențială creștere a
cererii de echipamente personale de protecție” declară Mr. Lambert.
Președintele companiei Globe, Don Welch, afirmă: „Încă de la început, prin această
achiziție s-a pus accentul pe securizarea viitorului companiei Globe, corespunzătoare pentru
ambele organizații - începând de la un punct de vedere cultural, de la o perspectivă a sinergiei
produsului și până la un punct de vedere al acoperirii pieței”. „Suntem încântați de noutățile de
azi, deoarece vedem achiziția ca fiind adecvată pentru Globe și MSA în ceea ce privește toate
aceste fronturi.”
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Mr. Lambert concluzionează: „Mărcile companiei MSA, Cairns Helmets (deținută de
MSA) și Globe, reprezintă mai mult de 400 de ani de servicii destinate pompierilor, având un
obiectiv comun: protejarea sănătății și siguranței pompierilor. Organizația noastră combinată va
dezvolta atât cunoștințele companiei cu privire la nevoile pompierilor, cât și dedicarea noastră
totală pentru pompieri, pentru a crea o nouă entitate dinamică pe piața nord -americană de servicii
destinate pompierilor, concentrată pe o inovare continuă în ceea ce privește siguranța
pompierilor.”
Se estimează că tranzacția se va finaliza în cel de-al treilea trimestru al anului 2017,
fiind condiționată de satisfacerea condițiilor uzuale de încheiere a tranzacției, inclusiv primirea
aprobărilor obligatorii.
În cadrul acestei tranzacții, Reed Smith LLP va oferi consiliere legală companiei
MSA, iar Devine Millmet companiei Globe. Belden Hill Partners acționează în calitate de consilier
financiar al companiei Globe.

Despre MSA Safety
Înființată în 1914, compania MSA Safety Incorporated este liderul global în dezvoltarea, fabricarea și
furnizarea produselor de siguranță care protejează oamenii și facilitează infrastructurile. Multe produse
integrează o combinație de sisteme electronice, mecanice și materiale avansate pentru a proteja
utilizatorii împotriva situațiilor pericolelor sau care le pun în pericol viața. Gama vasta de produse
oferită de companie este utilizată de lucrători pe plan mondial, într-o gamă vastă de industrii, inclusiv
industria petrochimică, a petrolului și a gazelor, serviciile pompierilor, industria construcțiilor, m inerit și
armată. Produsele principale oferite de MSA includ aparate de respirat autonome, sisteme fixe de
detecție a gazului și flăcărilor, instrumente portabile de detecție a gazului, produse industriale de
protecție a capului, căști pentru pompieri și pentru echipele de salvare și dispozitive de protecțiepentru
lucrul la înălțime. Înregistrând venituri de 1,15 miliarde $ în 2016, MSA angajează aproximativ 4.300
de oameni pe plan mondial. Compania are sediul central în nordul orașului Pittsburgh în Cranberry
Township, Pa. efectuând operațiuni în Statele Unite, Europa, Asia și America Latină. Având peste 40
de locații internaționale, MSA realizează aproximativ jumătate din veniturile sale în afara Americii de
Nord. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web www. MSAsafety.com.
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Despre Globe Manufacturing Company
Compania Globe deține și operează prin intermediul a două fabrici de producție a echipamentului de
protecție - una în Pittsfield, NH și cea de-a doua în Ada, Ok . --o fabrică localizată în Auburn, Maine,
care este specializată în încălțăminte de protecție pentru pompieri și administrează o fabrică de
reparație și curățare a echipamentului de protecție în Fairfax, Va. Aceste fabrici dispun de 420 de
angajați cu experiență și 14.000 de metri pătrați de spațiu combinat de producție și incorporează unele
dintre cele mai moderne tehnologii de tăiere și cusut disponibile în prezent. Pentru mai multe
informații, vizitați site-ul web Globe la www.globeturnoutgear.com.
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