DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI

OD:

MSA (MSA Safety Incorporated)
Pasek informacyjny: MSA (NYSE)
Kontakt z mediami: Mark Deasy — (724) 741-8570
Kontakt z inwestorami: Kenneth Krause — (724) 741-8534

MSA przejmuje firmę Senscient, Inc.
Transakcja ta poszerzy ofertę i podniesie jakość technologicznych rozwiązań firmy MSA w
dziedzinie stałych systemów do wykrywania gazu i płomieni na rynku globalnym
PITTSBURGH, 19 września 2016 — Globalny producent sprzętu ochronnego MSA
Safety Inc. (NYSE: MSA) ogłosił dzisiaj, że właśnie przejął firmę Senscient, Inc., lidera w
dziedzinie laserowej technologii wykrywania gazu, wykorzystywanej w wielu gałęziach
przemysłu, w produkcji ropy i gazu oraz w zastosowaniach petrochemicznych. Przejęcie firmy
Senscient wzmocni pozycję MSA jako światowego lidera w produkcji stałych systemów do
wykrywania gazu i płomieni (FGFD), jest ono również ważnym elementem wprowadzania
strategii rozwoju kluczowych produktów firmy MSA. Warunki transakcji nie zostały podane.
Opatentowana technologia zaawansowanej spektroskopii lasera diodowego (ELDSTM)
powstała w 2009 r. Dzięki niej możliwe jest wykrycie szerokiej gamy toksycznych i łatwopalnych
gazów. Technologia ELDSTM pozwala wyeliminować fałszywe alarmy, i umożliwia szybsze i
skuteczniejsze wykrycie niebezpiecznych gazów w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscu
pracy oraz redukcję kosztów.
„Technologia ta wyraźnie zmienia sposób, w jaki operatorzy zakładów zapewniają

bezpieczeństwo swojemu personelowi przed wyciekami oraz niebezpiecznymi gazami” — mówi
Gustavo Lopez, dyrektor handlowy ds. produktów do wykrywania w firmie MSA. „Wysoki
wskaźnik fałszywych alarmów, powolne wykrywane i niska skuteczność to częste problemy z
jakimi borykają się zakłady w procesie wykrywania wycieków gazu”.
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Technologia ELDSTM firmy Senscient poszerza wachlarz możliwości MSA w tych
rejonach świata, w których produkcja ropy wiąże się z dodatkowymi zagrożeniami, takimi jak
wysokie stężenie H2S (Bliski Wschód i Kazachstan) oraz różnymi zastosowaniami
przemysłowymi, włączając pracę przy rurociągach gazowych, produkcję amoniaku i nawozów,
rafinerie i produkcję petrochemiczną, przemysł wodociągów i kanalizacji, przemysł
fotowoltaiczny, przemysł morski oraz analitykę procesową.
„Zaangażowanie firmy MSA w działania na rzecz bezpieczeństwa pracowników i

rozwoju technologii idealnie współgra z firmą Senscient pod względem kultury i naszego
systemu wartości” — mówi Rajat Barua, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Senscient.
„Połączenie to wprowadza znaczącą wartość i zapewnia firmie Senscient szybszą adaptację

naszej technologii przez klientów na całym świecie”.
Kerry Bove, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. strategii firmy MSA, który jest
odpowiedzialny za przeprowadzanie działań związanych z przejęciem firmy, dodaje, iż przejęcie
Senscient natychmiast wzmocni i przyspieszy rozwój nowych produktów firmy MSA w dziedzinie
laserowej techniki wykrywania gazu otwartą ścieżką. „Innowacyjna technologia firmy Senscient
perfekcyjnie współgra z naszymi już istniejącymi stałymi systemami do wykrywania gazów i
płomieni. Technologia ta zapewnia także, co równie ważne, techniczną i konkurencyjną
różnorodność w produkcji stałych systemów do wykrywania gazów i płomieni firmy MSA” —
podsumowuje Pan Bove.
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O firmie MSA
Założona w 1914 roku firma MSA Safety Incorporated jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i
dostarczaniu produktów ochronnych, zabezpieczających ludzi i infrastrukturę. Wiele produktów MSA łączy
w sobie systemy elektroniczne, mechaniczne i zaawansowane materiały, aby chronić użytkowników w
sytuacjach niebezpiecznych lub zagrażających życiu. Szeroka gama produktów jest wykorzystywana
przez pracowników na całym świecie w wielu różnych branżach, jak przemysł rafineryjny, gazowy i
petrochemiczny, pożarnictwo, przemysł budowlany, przemysł wydobywczy, a także wojsko. Kluczowe
produkty firmy MSA to niezależne aparaty oddechowe, stałe systemy do wykrywania gazów i płomieni,
przenośne detektory gazów, przemysłowa ochrona głowy, hełmy strażackie i ratownicze oraz urządzenia
zabezpieczające przed upadkiem. Przychody firmy MSA zatrudniającej około 4 600 pracowników na całym
świecie to 1,1 miliarda USD w 2015 roku. Główna siedziba firmy znajduje się w Cranberry Township na
północ od Pittsburgha w Pensylwanii, a jej zakłady produkcyjne znajdują się w USA, Europie, Azji i
Ameryce Łacińskiej. Około połowa przychodów MSA pochodzi z ponad 40 lokalizacji poza USA. Więcej
informacji na stronie firmy MSA www.MSAsafety.com.

O firmie Senscient
Senscient, firma prywatna, zajmuje się projektowaniem, produkcją i instalacją czujników gazu dla
przemysłu. Czujniki te tworzą krytyczną linię obrony, na której polegają operatorzy zakładów, aby
zabezpieczyć mienie i pracowników przed ogniem, wybuchami oraz szkodliwością wybuchowych i
toksycznych gazów. Firma, licząca 33 pracowników, z centrum dystrybucyjnym w Poole w Wielkiej
Brytanii, zainstalowała ponad 1500 systemów w 30 krajach świata.
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