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MSA förvärvar Globe Manufacturing Company, tillverkare av
utryckningskläder för brandmän





Med det här förvärvet stärker MSA sin position som ett ledande företag på den
nordamerikanska marknaden för skyddsutrustning för brandmän (PPE) och
expanderar samtidigt sitt kärnproduktsortimentet inom ett nyckelkundsegment.
Affären värderas till 215 miljoner USD eller ca två gånger intäkterna och nio gånger
EBITDA på löpande 12-månadersbas.
Affären väntas ge en ökad GAAP-redovisad vinst per aktie under det första året.
Affären finansieras genom ökade lån till en kostnad som understiger 2 procent efter
skatt.
PITTSBURGH, 2017-06-28 – MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA)

tillkännagav idag att företaget har träffat ett definitivt avtal om att förvärva Globe Holding
Company, LLC (”Globe”) i en kontantaffär som värderas till 215 miljoner USD. Globe, som
har sitt säte i Pittsfield i New Hampshire är en ledande innovatör och tillverkare av
skyddskläder och stövlar för brandmän med årliga intäkter på ca 110 miljoner USD och
420 anställda på fyra platser i USA.
”Det har sedan 1920-talet varit MSA:s konstanta mission att bidra till

brandpersonalens säkerhet,” säger William M. Lambert, ordförande och koncernchef för
MSA. ”Våra företag har praktiskt taget inga överlappande produkter, så detta förvärv passar
utmärkt in i vår koncernstrategi i och med att det stärker vår ledande position på
brandservicemarknaden i Nordamerika och utvidgar vårt kärnproduktsortiment i ett
nyckelkundsegment.”
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Globe grundades 1887 och är Nordamerikas äldsta och största tillverkare av
skyddskläder för brandmän, eller ”utryckningskläder” som man säger inom branschen.
Företaget har skaffat sig ett rykte om att leverera kundanpassad utrustning av hög kvalitet
som förenar innovativ design med avancerade tillverkningsmetoder med hjälp av moderna
produktionsutrustningar och -processer.
Alldeles nyligen lanserade företaget ett sortiment av atletinspirerade
utryckningskläder med textilier som är betydligt lättare jämfört med konventionella kläder. De
nya skyddskläderna, som har fått namnet ATHLETIX™, innehåller stretchtyg med en
kroppsnära passning och en rörelsefrihet och flexibilitet som inte har varit möjlig tidigare.
”Förvärvet av Globe kommer vid en tidpunkt då brandindustrin genomgår en

betydande mental förändring i synen på brandpersonalens hälsa och välbefinnande ”,
konstaterar Lambert. ”Mot bakgrunden av denna trend, som driver på utvecklingen mot flera
utryckningsutrustningar för enskilda brandmän och ett ökat medvetande om betydelsen av
regelbunden tvätt och skötsel, ger denna affär MSA och Globe en stabil position för att
motsvara dessa behov och en potentiell ökning av efterfrågan på utryckningsutrustning för
brandpersonal,” konstaterar Lambert.
”Från första början har detta förvärv handlat om att säkra framtiden för Globe

med en god sits för båda företagen – ur ett företagskulturellt perspektiv och beträffande
produktsynergi och marknadstäckning,” säger Globes VD Don Welch. ”Vi gläds åt nyheten
idag eftersom vi ser detta förvärv som en stor match för Globe och för MSA på alla fronter. ”
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”MSA:s varumärken Cairns Helmets (ägt av MSA) och Globes varumärken

representerar mer än totalt 400 år av service till brandindustrin med ett gemensamt mål: att
värna om brandpersonalens hälsa och säkerhet. Vår kombinerade organisation kommer att
förena de båda företagens djupa kunskap om brandindustrins behov och vårt starka
engagemang för den enskilda brandmannen för att skapa en ny, dynamisk enhet på den
nordamerikanska marknaden för brandräddningstjänster som är fokuserad på att driva
innovationer inom brandsäkerhet,” säger Lambert.
Affären väntas vara slutförd under tredje kvartalet 2017 under förutsättning att de
normala avslutningsvillkoren godkänns och att föreskrivna tillstånd erhålls.
I samband med affären fungerar Reed Smith LLP och Devine Millmet som
juridiska rådgivare åt MSA respektive Globe. Belden Hill Partners är finansiell rådgivare åt
Globe.

Om MSA Safety
MSA Safety Incorporated grundades 1914 och är idag världsledande inom utveck ling, tillverk ning och
leverans av säk erhetsproduk ter som sk yddar människ or och byggnadsinfrastruk turer. Många av
MSA:s produk ter innehåller en k ombination av elek tronik , mek anisk a system och avancerade material
för att sk ydda användarna mot risk fyllda eller livshotande situationer. Företagets omfattande sortiment
av produk ter används av personal över hela världen inom ett brett spek trum av branscher som olje-,
gas- och petrok emiindustrin, räddningstjänsten, byggnadsindustrin, gruvindustrin och militären. Till
MSA:s k ärnproduk ter hör bärbara andningsapparater, stationära gas - och branddetek teringssystem,
bärbara gasdetek teringsinstrument, huvudsk yddsproduk ter för industrin, brand- och räddningshjälmar
samt fallsk yddsutrustning. MSA hade intäk ter under 2016 på 1,15 miljarder dollar och har ungefär
4 300 anställda över hela världen. Företaget har sitt huvudsäte norr om Pittsburgh i Cranberry
Township, Pennsylvania, och har tillverk ning i USA, Europa, Asien och Latinamerik a. Då företaget
finns representerat på fler än 40 internationella platser intjänas ungefär hälften av MSA:s intäk ter
utanför Nordamerik a. Mer information finns på MSA:s webbsida www. MSAsafety.com.
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Om Globe Manufacturing Company
Globe äger och driver två tillverk ningsenheter för sk yddsk läder, en i Pittsfield i New Hampshire och en
i Ada i Ok lahoma, en enhet i Auburn i Maine som är specialiserad på sk or och stövlar för
brandpersonal samt en reparationsenhet i Fairfax i Virginia. Dessa enheter representerar sammanlagt
2
420 yrk esk unniga anställda och 14 000 m tillverk ningsyta med några av de allra nyaste tillsk ärningsoch sömnadstek nik er som finns att tillgå idag. Mer information finns på Globes webbsida
www.globeturnoutgear.com.

###

MSAsafety.com

