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Henkel reforça unidade de negócio Beauty Care nos EUA

Henkel adquire DevaCurl, marca premium
professional de hair care
• Fortalece o portefólio de professional hair care com líder de categoria no
segmento de cabelos crespos de rápido crescimento
• Adiciona uma gama de produtos complementares com fortes recursos de
inovação
• Acesso a um atrativo modelo de distribuição
Düsseldorf – A Henkel assinou um contrato para adquirir a Deva Parent
Holdings. Inc. (Nova Iorque, EUA), a um fundo administrado pelo Private Equity
Group da Ares Management Corporation. A Deva Parent Holdings é proprietária
da DevaCurl, uma empresa de hair care de alto crescimento.
Fundada em 1994, a empresa oferece produtos para beauty care e styling de alto
crescimento, premium e líderes de categoria, para todos os tipos de cabelo
encaracolados e ondulados, com um portefólio abrangente de fórmulas veganas e
“livres de”. A gama de produtos inclui produtos de limpeza, condicionadores, produtos
para styling, acessórios para styling e tratamentos. O portefólio da DevaCurl é
altamente complementar ao portefólio de Beauty Care existente na Henkel. Os
produtos “Premium Professional” da DevaCurl são distribuídos nos principais salões
nos EUA. Estão também disponíveis em retalhistas selecionados, como a Ulta e a
Sephora, bem como em plataformas diretas ao consumidor (D2C) e e-Commerce. Em
2019, o negócio deverá gerar vendas de cerca de 100 milhões de dólares,
principalmente no mercado americano. A empresa emprega cerca de 100
funcionários.

“Esta aquisição faz parte da nossa estratégia de expansão em mercados e categorias
atrativas e de rápido crescimento. Isso complementará e fortalecerá ainda mais os
nossos negócios de Hair Professional”, refere o CEO da Henkel, Hans Van Bylen.
“A DevaCurl é uma das marcas de hair care “Premium Professional” que mais cresce
nos EUA. A marca é perfeita para a nossa unidade de negócio de Beauty Care e
reforçará o ímpeto de crescimento do nosso portefólio de Hair Professional no maior
mercado profissional de cabelo do mundo”, refere Jens-Martin Schwärzler, Executive
Vice President e responsável pela unidade de Beauy Care da Henkel.
“Somos gratos pela oportunidade de fazer uma parceria com a excelente equipa de
gestão da DevaCurl”, disse Dennis Gies, Parceiro do Private Equity Group da Ares
Management. “Estamos orgulhosos de ter apoiado a empresa durante o seu
crescimento significativo nos últimos dois anos e meio, e estamos satisfeitos por terem
encontrado o parceiro certo na Henkel para apoiar a empresa nos próximos anos”.
O contrato está sujeito às condições habituais de conclusão, incluído aprovações
regulatórias.

Sobre a Henkel
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém posições de
liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no grande consumo, graças à
força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive Technologies é líder mundial no mercado de
adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a
Henkel ocupa posições de liderança em muitos mercados e categorias em todo o mundo. Fundada em 1876, a
Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. Em 2018, a Henkel atingiu um volume de vendas de
20.000 milhões de euros e um lucro operacional depurado de cerca de 3.500 milhões de euros. A Henkel emprega
cerca de 53.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida por uma
forte cultura corporativa, um objetivo comum de criar valor sustentável e valores partilhados. Como líder
reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de destaque em muitos índices e classificações
internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice alemão de ações DAX. Para obter mais
informações visite: www.henkel.com.
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