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Mudança no Conselho de Administração da Henkel

Sylvie Nicol sucede Kathrin Menges como VicePresidente Executiva de Recursos Humanos
Düsseldorf – Sylvie Nicol (45 anos), atualmente Vice-Presidente Corporativa Sénior
de Recursos Humanos Global, foi nomeada para o Conselho de Administração da
Henkel. Com efeito a partir de 9 de abril, depois da Assembleia Geral Anual da
Henkel, ficará responsável pelos Recursos Humanos (RH) e Serviços de
Infraestrutura. Irá suceder a Kathrin Menges (55 anos), que não estará disponível
para assumir outro mandado no Conselho de Administração por motivos pessoais.
Kathrin Menges ingressou na empresa em 1999, e é, desde 2011, membro do
Conselho de Administração da Henkel.
“Gostaríamos de agradecer a Kathrin Menges pelos anos de excelente serviço,
compromisso e liderança. Ela realinhou estrategicamente a unidade de RH e
introduziu com sucesso vários novos conceitos e programas globais de RH. Como
Presidente do nosso Conselho de Sustentabilidade, introduziu melhorias contínuas
para ações sustentáveis na Henkel. Com Sylvie Nicol, ela também desenvolveu um
sucessor altamente qualificado dentro da sua área de RH”, refere Dr. Simone BagelTrah, Presidente do Conselho Fiscal e do Comité de Acionistas da Henkel.
Kathrin Menges juntou-se à Henkel em 1999 e posteriormente assumiu mais
responsabilidades de gestão dentro da área de recursos humanos. Em 2009, tornouse Vice-Presidente Corporativa Sénior, responsável pela área de Recursos
Humanos. Em 2011, foi nomeada para o Conselho de Administração da Henkel,
ficando responsável pelos Recursos Humanos e também pelos Serviços de
Infraestrutura. Kathrin Menges é também Presidente do Conselho de
Sustentabilidade da Henkel. Em 2013, foi nomeada para o Conselho de
Desenvolvimento Sustentável pelo Governo Federal Alemão.
A sua sucessora, Sylvie Nicol, traz para o seu novo cargo uma larga experiência de
gestão de mais de 20 anos na Henkel. “Estamos muito satisfeitos que Sylvie Nicol,
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como sucessora interina com ampla experiência na Henkel, se junte à nossa equipa
do Conselho de Administração como Vice-Presidente Executiva de Recursos
Humanos. Com um grande conhecimento e histórico, tanto dos nossos negócios
operacionais como em HR, ela conhece muito bem a empresa, os nossos mercados
e os funcionários. Ganhou uma valiosa experiência tanto no estrangeiro, como na
nossa sede na Alemanha” refere o CEO da Henkel, Hans Van Bylen.
Em 1996, depois de se formar na renomada escola de negócios ESCP Europe,
Sylvie Nicol iniciou a sua carreira na Henkel em marketing na unidade de negócio de
Beauty Care, em França. Em 2010, tornou-se Vice-Presidente Corporativa e Diretora
Geral de Beauty Care Retail em França. Em 2013, mudou-se para a sede da Henkel
em Düsseldorf, ficando responsável pela área de Recursos Humanos de Beauty
Care. Um ano depois, tornou-se Vice-Presidente Corporativa Sénior e assumiu a
responsabilidade comercial como Diretora de Beauty Care Retail na Europa, bem
como Global Sales em Beauty Care. Desde o início de 2018, Sylvie Nicol é VicePresidente Corporativa Sénior de Recursos Humanos Global, responsável pelos
assuntos estratégicos de RH, bem como o RH nas regiões.
Sylvie Nicol nasceu em França. É casada, tem três filhos e vivem em Düsseldorf
com a família.

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 2017, 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. As vendas combinadas das
principais marcas das três unidades de negócios – Loctite, Schwarzkopf e Persil – somam mais de
6.400 milhões de euros. A Henkel emprega mais 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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