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Press Release 
Genebra, 4 de dezembro de 2019 

Iniciativa para modernização do comércio no agronegócio 
avança com um novo nome: Covantis 

Os membros fundadores (ADM, Bunge, Cargill, COFCO International, Louis Dreyfus Company e Glencore Agriculture)  
da iniciativa do setor para modernizar operações comerciais globais anunciaram o novo nome de seu projeto: Covantis. 
A iniciativa também lançou um novo site, www.covantis.io, que explica a sua visão de conectar a agroindústria por meio 
de uma plataforma digital independente e confiável, capaz de viabilizar a eficiência pós-negociação para todos os 
participantes. Covantis também será o nome da plataforma digital que está em fase de desenvolvimento e deverá ser 
lançada em 2020, sujeita a aprovações regulatórias. 

A iniciativa Covantis também anunciou que Stefano Rettore liderará o projeto como consultor independente durante 
sua fase de desenvolvimento - incluindo a supervisão da busca por um CEO - até que a governança seja estabelecida 
e um novo CEO seja nomeado. A futura entidade, as nomeações de executivos e a própria plataforma permanecem 
sujeitas a aprovações regulatórias. Rettore possui mais de duas décadas de experiência global no setor do 
agronegócio. Ele atuou como presidente de negócios de originação da ADM e, antes disso, como diretor de risco da 
empresa. Antes de ingressar na ADM, ele ocupou uma série de posições de liderança na cooperativa agrícola CHS 
Inc. 

"Estou satisfeito em ajudar a liderar a iniciativa Covantis à medida que avançamos para o lançamento de uma nova 
plataforma de tecnologia inovadora", disse Rettore. “Covantis oferece um caminho para aprimorar o comércio agrícola, 
gerando valor significativo para todos os participantes da cadeia de fornecimento. Ao trabalharmos em colaboração 
com o setor, temos a oportunidade de construir um futuro digital mais efetivo e eficiente para o comércio global”. 

As partes interessadas podem ler mais sobre a iniciativa no website: www.covantis.io. 
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Sobre a iniciativa Covantis 

Covantis é uma iniciativa de blockchain focada na modernização das operações comerciais globais. Os membros 
fundadores, Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM), Bunge (NYSE: BG), Cargill, COFCO International, Louis 
Dreyfus Company and Glencore Agriculture, estão desenvolvendo conjuntamente uma plataforma para tornar o 
comércio global mais simples, seguro e eficiente. A iniciativa visa trazer eficiência e economia para as empresas em 
toda a cadeia  de fornecimento internacional. 

Observação sobre Declarações prospectivas 

Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas” dentro da acepção da legislação federal dos EUA 
sobre valores imobiliários, incluindo declarações a respeito do desenvolvimento, do sucesso e dos benefícios previstos 
da plataforma digital proposta. Tais declarações são feitas sob as disposições de “safe harbor” da Lei de Reforma de 
Litígio de Títulos Privados dos EUA de 1995. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologia 
como “prevemos”, verbos no futuro e declarações similares. Declarações prospectivas não são fatos históricos e 
envolvem riscos e incertezas inerentes. Vários fatores podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente 
diferentes daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva, incluindo, neste caso, o risco de a plataforma não 
ser bem-sucedida ou não atender completamente os objetivos dos participantes. Mais informações a respeito dos riscos 
associados a declarações prospectivas estão incluídas nos registros da Bunge Limited e da Archer Daniels Midland 
Company com a Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA. Todas as declarações contidas aqui foram feitas até a data 
deste comunicado de imprensa, e os participantes não assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar 
publicamente qualquer declaração prospectiva, por motivos de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, 
exceto conforme exigido pela lei aplicável. 

 

https://www.adm.com/
https://www.bunge.com/
http://www.cargill.com/
https://www.cofcointernational.com/
https://www.ldc.com/
https://www.ldc.com/
https://www.glencoreagriculture.com/

	Press Release Genebra, 4 de dezembro de 2019
	Iniciativa para modernização do comércio no agronegócio avança com um novo nome: Covantis


