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Henkel: 140 års succeshistorie  
 

Düsseldorf – For 140 år siden, den 26. september 1876, grundlagde Fritz Henkel 

virksomheden Henkel & Cie sammen med to forretningspartnere i Aachen. Efter at 

være blevet eneejer flyttede han blot to år senere firmaets hovedkvarter til Düsseldorf. 

I dag er Henkel en international virksomhed med omkring 50.000 medarbejdere, en 

omsætning på over 18 milliarder euro og globale varemærker som Persil, Schwarzkopf 

og Loctite.  

 

Vi bygger på en familieejet virksomheds succes 

“Fritz Henkel vavr på alle måder en ægte pioner – og det er vigtigt for os at holde hans 

entreprenørånd i live,” siger dr. Simone Bagel-Trah, formand for Henkels tilsynsråd og 

repræsentantskab og tipoldebarn af virksomhedens grundlægger. "Navnet Henkel har 

stået for velkendte, succesfulde varemærker i hele verden i årtier. Vi kan alle være 

meget stolte af dette. De 140 års succeshistorie skyldes især vores medarbejdere, 

som i generation efter generation har bidraget til Henkels succes." 

 

“Henkel har udviklet sig enestående godt, og vi er særdeles godt placeret med vores 

stærke mærker og innovative teknologier,” tilføjer Hans Van Bylen, formand for 

Henkels bestyrelse. “Vi oplever førende markedspositioner globalt inden for alle de 

områder, hvor vi opererer. Det er grunden til, at vi har tilid til, at virksomhedens 

succesfulde udvikling også vil fortsætte fremover." 
 

Virksomhedens grundlægger Fritz Henkel lagde fundamentet 

Den 28-årige sælger Fritz Henkel startede med at markedsføre et 

universalvaskemiddel, som han selv udviklede. I 1878 fik han enorm succes med den 

varemærkede artikel “Henkel’s Bleich-Soda” (blegesoda) og eksporterede produktet 

for allerførste gang. Han viste også flair i sit valg af den ideelle placering af den 

voksende virksomhed: I 1899 købte Fritz Henkel et stort stykke jord med gode 

transportforbindelser i Holthausen, som på dette tidspunkt stadig var en forstad til 

Düsseldorf. Dette har lige siden været virksomhedens hovedkvarter og samtidig dets 

største produktionssted på verdensplan.  
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I 1907bragte han og hans to sønner verdens første selvvirkende vaskemiddel, Persil, 

på markedet. Dette gav gennembruddet: Fritz Henkel revolutionerede ikke bare den 

tidligere så besværlige opgave med at vaske tøj, men lagde også fundamentet for 

moderne styring af brands med opfindsomme annoncekampagner.  

 

Udvidelse af forretningsaktiviteterne 

Henkels limforretning opstod i 1920'erne. I 1922 startede virksomheden med at 

producere lime til sit eget behov og begyndte at udbyde dem i detailhandlen året efter 

- i dag er Henkels forretningsenhed Adhesive Technologies den ledende leverandør af 

produkter til limning, tætning og funktionelle coatings på verdensplan. 

 

Kosmetikforretningen har også en langvarig tradition hos Henkel. Fundamentet for den 

succesfulde udvikling af den nuværende forretningsenhed for skønhedspleje blev lagt 

ved to erhvervelser. I 1924 købte virksomheden sig ind i den Krefeld-baserede 

sæbefabrik Dreiring-Werke. Henkel erhvervede majoritetsaktieposten i 1950 før det 

endelige køb af samtlige aktier i 1953. I 1950 overtog Henkel desuden Therachemie i 

Düsseldorf, lancerede Polycolor hårfarvnings- og affarvningscremerne på det tyske 

marked det følgende år.  

 

Vækst ved internationalisering 

Under dr. Konrad Henkel, barnebarn af virksomhedens grundlægger og formand for 

bestyrelsen fra 1961 til 1980, blev virksomheden mere systematisk international: 

Samtidig med at opbygge et lederskab på det europæiske marked blev den bredere 

internationalisering af virksomheden drevet fremad, så den omfattede Japan, 

Latinamerika og USA. I dag har Henkel produktionsanlæg på ca. 170 placeringer i 

verden, og mere end 85 procent af virksomhedens salg genereres uden for Tyskland 

- 43 procent kommer fra såkaldte vækstmarkeder. Virksomhedens internationalisme 

reflekteres også i dens arbejdsstyrke: Henkels medarbejdere kommer fra 125 

forskellige lande. 

 

IPO og strategiske erhvervelser 

For at fremme sin vækst og internationalisering lancerede Henkel sin børsintroduktion 

11. oktober 1985. Succeshistorien for Henkels aktier afspejler virksomhedens 

udvikling: Samget er steget fra svarende til 4,7 milliarder euro i 1985 til 18,1 milliarder 

euro i det seneste regnskabsår 2015. Udstedelsen af aktier gav desuden 

virksomheden et større spillerum til at vokse.  

 

Den hidtil største erhvervelse i virksomhedens historie skete i 2008 med købet af 

National Starch’s lim- og elektronikforretninger. Dette har i betragtelig grad styrket 

forretningsområdet Adhesive Technologies, som er førende på verdensmarkedet for 

lim, tætningsmidler og overfladebehandling. Andre vigtige erhvervelser i 

http://zeitreise.henkel.de/?id=674294
http://zeitreise.henkel.de/?id=684752
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virksomhedens tre forretningsenheder har ligeledes formet Henkels udviklet i de 

seneste årtier, herunder Schwarzkopf (1995), Loctite (1997) og Dial (2004). Med sine 

tre stærkeste varemærker Persil, Schwarzkopf og Loctite opnåede Henkel et samlet 

salg på omkrig 6 milliarder euro i 2015. I september 2016 meddelte CEO Hans Van 

Bylen købet af den USA-baserede vaskemiddelgruppe The Sun Products Corporation 

– dette gør Henkel til den næststørste spiller på det nordamerikanske marked for 

vaskemidler.  

 

Ledende rolle inden for bæredygtighed 

Balancen mellem økonomisk succes og social og miljømæssig ansvarlighed var vigtig 

allerede for virksomhedens grundlægger Fritz Henkel og for hans efterfølgere. Tidligt i 

sin historie udviklede Henkel nye og mere bæredygtige produktionsprocesser og 

produkter såsom tøjvaskemidler uden fosfat. Det var ligeledes en af de første 

virksomheder i Tyskland, der offentliggjorde en miljørapport i 1992. Virksomhedens 

25. bæredygtighedsrapport blev offentliggjort i starten af i år. I 2015 nåede 

virksomheden sine første foreløbige mål for sin ambitiøse bæredygtighedsstrategi for 

2030, hvormed Henkel ønsker at skabe mere værdi for kunder, forbrugere, samfundet 

og virksomheden selv samtidig med at nedbringe sin miljøbelastning. 

 

Henkel har aktiviteter over hele verden med førende varemærker og teknologier inden for tre 

forretningsenheder: Laundry & Home Care, Beauty Care og Adhesive Technologies. Henkel, som blev 

grundlagt i 1876, er førende globalt på både forbrugerområdet og i industrien med velkendte mærker 

som Persil, Schwarzkopf og Loctite. Henkel opnåede en omsætning på 18,1 milliarder euro og et 

korrigeret driftsresultat på 2,9 milliarder euro i regnskabsåret 2015. Henkels præferenceaktier indgår i 

det tyske aktieindeks DAX. 

 

Du kan finde fotografisk materiale online på http://www.henkel.com/press 
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