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COMUNICADO AO MERCADO
Anúncio do primeiro investimento da Fable Investments
Natura &Co Holding S.A. (“Companhia” ou “Grupo”) (B3: NTCO3; ADR: NTCO), em
cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº. 6.404/76 e nos termos da Instrução
CVM nº. 358/02, e demais disposições aplicáveis, informa aos acionistas e ao mercado em geral,
que, por meio de sua subsidiária Fable Investments (“Fable”), veículo corporativo de investimento
orientado por propósitos e criado para apoiar empresas de alto crescimento, diferenciadas e
inovadoras nos setores de beleza e bem-estar durante os estágios iniciais de seu desenvolvimento,
realizou o investimento inaugural na empresa Perfumer H, da perfumista britânica Lyn Harris.
Os objetivos de investimento da Fable estão pautados na ética e nos princípios operacionais da
Natura &Co, que sustentam as marcas de sucesso e líderes mundiais Avon, Natura, The Body
Shop e Aesop. A Fable reúne expertise operacional, de marca, financeira e de investimento, além
de ter acesso ao conhecimento e histórico comprovado da Natura &Co em escalar com sucesso
marcas premium, de nicho e de propósito, ao mesmo tempo em que honra sua autonomia e
identidade única.
Sobre a Perfumer H:
Fundada em 2015 pela perfumista britânica Lyn Harris em Londres, que iniciou sua carreira em
uma loja de fragrâncias em Yorkshire e refinou seu senso olfativo na Robertet, casa de fragrâncias
de prestígio em Grasse (França), antes de lançar sua primeira marca em 2000. Perfumer H é uma
manifestação do desejo despretensioso de construir uma casa de fragrâncias britânica de produção
artesanal a partir de materiais reutilizáveis.
Lyn Harris comentou: “Nosso ethos é tocar as pessoas com a verdadeira arte de fazer perfumes.
Pensamos em cada detalhe, da integridade dos materiais até os frascos de vidro feitos à mão, que
podem ser refilados. Nós realmente acreditamos que nossa parceria com a Fable contribuirá para
a próxima fase de nossa jornada e nos ajudará a atingir todo o potencial da Perfumer H, para que
possamos alcançar mais pessoas e manter nossa filosofia voltada para a sustentabilidade”.
O diretor da Fable Investments, que ocupava o cargo de gerente geral da Aesop na Europa,
Thomas Buisson comentou: “Estamos muito satisfeitos que nosso primeiro investimento seja em
uma empresa cuja fundadora resume o que buscamos nas investidas. Lyn é uma perfumista
notável, que colocou a perfumaria britânica no mapa. Estamos entusiasmados em trabalhar com
ela, enquanto transforma a beleza não convencional da Perfumer H em uma marca reconhecida
globalmente.”
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