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Spoločnosť MSA sa chystá na akvizíciu výrobcu ochranného oblečenia
a obuvi pre hasičov, spoločnosti Globe Manufacturing Company






Prostredníctvom tejto akvizície spoločnosť MSA posilní svoju vedúcu pozíciu na trhu
Severnej Ameriky v oblasti osobných ochranných prostriedkov (OOP) pre hasičov
a zároveň rozšíri svoje základné produktové portfólio v segmente kľúčových zákazníkov.
Hodnota tejto transakcie je 215 miliónov US dolárov alebo približne dvojnásobok výnosov
a deväťnásobok EBITDA (z ang. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization – Zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov) za posledných 12
mesiacov.
V prvých 12 mesiacoch po uzatvorení tejto transakcie sa očakáva nárast výnosov na
akciu (EPS) podľa zásad GAAP
Transakcia bude financovaná prostredníctvom prírastkových pôžičiek s nákladmi po
zdanení menej ako 2 percentá.
PITTSBURGH, 28. jún 2017 – Spoločnosť MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA)

dnes ohlásila, že uzatvorila konečnú zmluvu o akvizícii spoločnosti Globe Holding Company, LLC
(„Globe“) v hotovostnej transakcii s hodnotou 215 miliónov US dolárov. Spoločnosť Globe so
sídlom v Pittsfielde, NH, je popredným inovátorom a dodávateľom ochranného oblečenia a obuvi
pre hasičov s ročným ziskom približne 110 miliónov US dolárov a zamestnáva 420 zamestnancov
v štyroch závodoch v USA.
„Od roku 1920 je neustálou snahou spoločnosti MSA pomáhať hasičom vykonávať
svoju prácu bezpečne,“ hovorí William M. Lambert, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
spoločnosti MSA. „Táto akvizícia prakticky so žiadnym prekrývaním produktov mimoriadne dobre
dopĺňa našu firemnú stratégiu, čím sa posilňuje naša vedúca pozícia na trhu Severnej Ameriky
v oblasti požiarnej ochrany a rozširuje sa naše základné portfólio v segmente kľúčových
zákazníkov.“

(viac)

MSAsafety.com

-2-

Spoločnosť Globe založená v roku 1887 je najstarším a najväčším výr obcom
ochranného oblečenia pre hasičov v Severnej Amerike – ktoré sa v prostredí hasičov označuje
ako „turnout gear“ (ochranné oblečenie a obuv pre hasičov). Spoločnosť si získala reputáciu za
dodávanie kvalitného, prispôsobeného ochranného oblečenia a obu vi, ktoré kombinuje inovatívny
dizajn s vyspelými konštrukčnými metódami využívajúcimi najmodernejšie výrobné prostriedky
a procesy.
Spoločnosť nedávno predstavila rad ochranného oblečenia a obuvi inšpirovaného
atlétmi, ktoré sa vyznačujú výrazne nižšou hmotnosťou v porovnaní s konvenčným ochranným
oblečením a vybavením. Nové ochranné oblečenie s názvom ATHLETIX™ obsahuje prešívané
látky, ktoré umožňujú tesné obopnutie obrysov tela na zabezpečenie bezprecedentného rozsahu
pohybu a pružnosti.
„Akvizícia spoločnosti Globe prichádza v čase, kedy priemyselná oblasť požiarnej
ochrany prechádza výrazným posunom v zmýšľaní v súvislosti s ochranou zdravia
a zabezpečením pohodlia pre hasičov,“ poznamenáva pán Lambert. „V súlade s týmto trendom,
ktorý vyžaduje niekoľko súprav ochranného oblečenia a obuvi pre každého hasiča, ako aj
zvýšenú pozornosť venovanú významu bežného prania a starostlivosti, sa spoločnosti MSA
a Globe dostali do ideálnej pozície na splnenie týchto požiadaviek, ako aj akejkoľvek potreby
zvyšovania požiadaviek na ochranné oblečenie a obuv pre hasičov,“ hovorí pán Lambert.
Prezident spoločnosti Globe, pán Don Welch dodáva: „Od začiatku bolo cieľom tejto
akvizície zaistiť budúcnosť spoločnosti Globe s výhodami pre obe organizácie – z kultúrneho
hľadiska, z hľadiska perspektívy synergie produktov a z hľadiska pokrytia trhu. “ „Sme nadšení
z dnešných správ, pretože túto akvizíciu vidíme ako veľký krok spoločnosti MSA a Globe na
všetkých týchto frontoch.“
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Na záver pán Lambert dodáva: „Značky MSA, Cairns Helmets (vlastnená
spoločnosťou MSA) a Globe spoločne predstavujú 400 rokov v oblasti požiarnej ochrany
s jedným spoločným cieľom: chrániť zdravie a zaisťovať bezpečnosť hasičov. Naša kombinovaná
organizácia posilní hlboké znalosti oboch spoločností o potrebách hasičov, ako aj našu
intenzívnu snahu zaoberať sa každým hasičom na vytvorenie novej dynamickej entity na trhu
Severnej Ameriky v oblasti požiarnej ochrany zameranej na vyspelé inovácie a bezpečnosť
hasičov.“
Predpokladá sa, že táto transakcia sa uzavrie v treťom štvrťroku 2017 na základe
zvyčajných podmienok uzatvorenia vrátane získania zákonných schválení.
V súvislosti s touto transakciou poskytuje právne poradenstvo spoločnosti MSA
spoločnosť Reed Smith LLP a spoločnosti Globe poskytuje právne poradenstvo spoločnosť
Millmet. Ako finančný poradca pre spoločnosť Globe vystupuje spoločnosť Belden Hill Partners.

O spoločnosti MSA Safety
Spoločnosť MSA Safety Incorporated, založená v rok u 1914, je globálnym lídrom vo vývoji, výrobe
a dodávk e bezpečnostných produk tov, k toré chránia ľudí a infraštruk túru zariadení. Mnohé produk ty
MSA integrujú k ombináciu elek tronik y, mechanick ých systémov a pok ročilých materiálov, aby chránili
používateľov pred nebezpečnými alebo život ohrozujúcimi situáciami. Komplexný rad produk tov
spoločnosti používajú pracovníci na celom svete v mnohých oblastiach trhu vrátane ropného,
plynárensk ého a petrochemick ého priemyslu, požiarnej ochrany, stavebníctva, bansk ej ťažby
a armády. Medzi hlavné produk ty spoločnosti MSA patria autonómne dýchacie prístroje, fixné systémy
na detek ciu plynu a plameňa, prenosné prístroje na detek ciu plynov, priemyselné výrobk y na ochranu
hlavy, hasičsk é a záchranársk e prilby a zariadenia na ochranu proti pádu z výšk y. Spoločnosť MSA so
zisk om 1,15 miliardy US dolárov v rok u 2016 zamestnáva približne 4300 ľudí na celom svete. Sídlo
vedenia spoločnosti sa nachádza severne od Pittsburghu v meste Cranberry Township, Pa.,
a spoločnosť má výrobné prevádzk y v USA, Európe, Ázii a Latinsk ej Amerik e. S viac ak o 40
medzinárodnými lok alitami spoločnosť MSA dosahuje približne polovicu svojho zisk u mimo Severnej
Amerik y. Viac informácií nájdete na webovej stránk e spoločnosti MSA www. MSAsafety.com.
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O spoločnosti Globe Manufacturing Company
Spoločnosť Globe vlastní a prevádzk uje dva výrobné závody na výrobu ochranného oblečenia – jeden
v Pittsfielde, NH, a druhý v meste Ada, Ok . -- závod v meste Auburn, Maine, k torý sa špecializuje na
ochrannú obuv pre hasičov, a má na starosti závod na čistenie a opravu ochranného oblečenia
v meste Fairfax, Va. V týchto závodoch pracuje 420 zamestnancov na rozlohe 145 000 štvorcových
stôp k ombinovaných výrobných priestorov, pričom používajú niek toré najnovšie výrobné technológie
v oblasti strihania a šitia, ak é sú momentálne dostupné. Viac informácií nájdete na webovej stránk e
spoločnosti Globe www.globeturnoutgear.com.
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