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GP Investments anuncia o lançamento da The Craftory, uma empresa criada para
apoiar marcas disruptivas
GP INVESTMENTS, LTD., uma companhia de investimentos líder em private equity e investimentos
alternativos com sede em 129 Front Street, Penthouse, Hamilton HM 12, Bermudas (“GP Investments”),
anuncia hoje a assinatura pela Spice Private Equity, Ltd. (“Spice PE”), por meio de uma subsidiária, um
contrato através do qual se comprometeu a investir até US$ 60 milhões na The Craftory, Ltd. (a
“Companhia” ou “The Craftory”), uma nova empresa de bens de consumo criada para apoiar marcas
disruptivas. A Spice PE, em conjunto com outros investidores, garantirá à Companhia aproximadamente
US$ 300 milhões de capital permanente. A Spice PE exercerá governança significativa na The Craftory,
com representação no conselho de administração da Companhia.
A The Craftory é um conceito revolucionário: uma nova empresa de investimentos dedicada inteiramente
ao apoio de novas marcas disruptivas no setor de bens de consumo. Fundada por Elio Leoni-Sceti e Ernesto
Schmitt e por uma equipe de especialistas em marcas e mídias digitais, a Companhia apresenta o novo
modelo de crescimento acelerado em bens de consumo: seu capital é permanente, seus diretores são
empreendedores e especialistas em marcas e seu foco está na amplificação - multiplicar o impacto e o
alcance de suas marcas de dezenas de milhares para centenas de milhões de consumidores, sem
comprometer a missão ou propósito das marcas.
A The Craftory oferece tal amplificação através do foco em três habilidades: criação e narrativa das marcas,
uso das plataformas de ativação digital e ganho de escala de forma eficiente. Norteada por esses valores, a
Companhia possui capital, expertise, conhecimento e empatia para oferecer pleno suporte às marcas em seu
portfólio.
“Estamos vivendo um momento muito interessante para empreendedores corajosos e motivados por missões
claras que irão desafiar a forma de atuar das grandes empresas de bens de consumo. A maré mudou. A
preferência do consumidor vai ao encontro das marcas com histórias e propósitos genuínos”, disse LeoniSceti. “Pense na The Craftory como um campus virtual do Google para marcas disruptivas: um lar para
empreendedores que compartilham os mesmos valores e missão, apoiados pelo capital e pela experiência
necessária para que atinjam sucesso em uma escala estrondosa”, disse Schmitt.
“O mundo de bens de consumo está se transformando rapidamente diante das novas tecnologias e da rápida
evolução dos desejos dos consumidores. Acreditamos que este investimento na The Craftory representa uma
oportunidade única para a Spice PE diversificar seu portfólio, investindo junto a profissionais experientes,
com as qualificações e os relacionamentos necessários para permitir que as marcas mais disruptivas se
tornem líderes globais”, disse Antonio Bonchristiano, CEO da GP Investments.
A The Craftory será sediada em Londres e se concentrará na aquisição e expansão de marcas de consumo
de alto crescimento, com receitas de mais de US$ 10 milhões nas áreas de cuidados de saúde e beleza,
cuidados pessoais, incluindo higiene masculina e feminina; comida saudável; cerveja, vinho e drinks; chá,
café e refrigerantes; chocolate; artigos para casa; perfumes; pet care; e marcas que atuam em múltiplas
categorias.

Sobre a GP Investments, Ltd.
A GP Investments é uma companhia de investimentos líder em private equity e investimentos alternativos.
Desde sua criação em 1993, GP Investments já captou US$ 5 bilhões junto a investidores internacionais,
concluiu investimentos em mais de 50 companhias e executou mais de 20 transações no mercado de capitais.
A GP Investments tem uma consistente e disciplinada estratégia de investimentos direcionada a companhias
estabelecidas que têm potencial de crescer e de ser mais eficientes e lucrativas, tornando-se líderes em suas
respectivas indústrias. Desde 2006, as ações Classe A da GP Investments são negociadas na B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão na forma de Brazilian Depositary Receipts - BDRs, sob o símbolo GPIV33 e na Luxembourg
Stock Exchange (Bolsa de Valores de Luxemburgo). A empresa atualmente tem escritórios em São Paulo,
New York, Londres e Bermuda. Para mais informações, visite www.gp-investments.com.
Sobre Spice Private PE
Spice PE é uma companhia de investimentos suíça focada em investimentos em private equity. A Spice PE
tem mais de uma década de história operacional e é gerida pela GP Advisors (Bermuda), Ltd., uma
subsidiária da GP Investments. Spice PE é listada na SIX Swiss Exchange (Bolsa de Valores da Suíça) sob
o símbolo SPCE. Para mais informações, visite www.spice-private-equity.com.
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