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Louis Dreyfus Company anuncia investimento 

fundamental no IPO da Leong Hup International 

ROTERDÃ, HOLANDA, 25 de abril de 2019 – A Louis Dreyfus Company B.V. (LDC) tem o prazer 
de anunciar seu investimento fundamental no IPO planejado na bolsa de valores da Malásia, a Bursa 
Malaysia, da Leong Hup International (LHI) Berhad, um dos maiores produtores totalmente integrados 
de aves, ovos e ração animal no sudeste da Ásia. 

Estabelecida em 1978, a LHI pretende listar todas as suas ações na Bursa Malaysia. Uma das 
principais produtoras especializadas de aves, a empresa desenvolveu um modelo bem-sucedido de 
integração entre a avicultura e a moagem de ração animal, com atividades na Malásia, Singapura, 
Indonésia, Vietnã e Filipinas. O portfólio da LHI também inclui negócios de alimentos processados 
de marcas conhecidas. O IPO apoiará as intenções da LHI de continuar a expandir seu modelo de 
negócio integrado em mercados mais novos, com foco na expansão das operações de upstream. 

“O investimento fundamental da LDC no IPO da LHI está em linha com a estratégia da LDC de 
diversificar ainda mais no downstream e fortalecer nossa presença nos mercados em crescimento, 
por meio de parceria com os principais participantes da cadeia de valor de alimentos e nutrição”, 
comentou Ian McIntosh, CEO do Grupo LDC.  

Thomas Couteaudier, Head da Região Sul e Sudeste da Ásia da LDC, acrescentou: “O investimento 
reforça a parceria comercial gratificante que nossas duas empresas desfrutam há muitos anos. Com 
o consumo de carne de frango no sudeste da Ásia continuando a crescer, a integração reversa de 
um negócio como a LHI proporciona melhor custo e controle de qualidade, bem como a oportunidade 
para a LDC agregar maior valor ao longo da cadeia de fornecimento. Trata-se de um complemento 
excelente, que apoia nossas estratégias mútuas de crescimento na região”. 

A estratégia de crescimento ambiciosa da LDC envolve maior integração vertical, diversificação por 
meio de produtos de valor agregado, bem como investimentos em inovação. A implementação da 
estratégia inclui maior presença regional por meio de investimentos direcionados, parcerias e joint-
ventures para acelerar o crescimento, entre eles, o investimento no IPO da LHI é o exemplo mais 
recente. 
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Sobre a Louis Dreyfus Company 

A Louis Dreyfus Company é uma líder na comercialização e no processamento de produtos agrícolas, 
que utiliza seu alcance global e sua extensa rede de ativos para atender seus clientes em todo o mundo, 
levando o produto certo ao local certo, no tempo certo - de forma segura, responsável e confiável. As 
atividades da LDC abrangem toda a cadeia de valor, do campo à mesa, por meio de diferentes linhas de 
negócios (plataformas). Desde 1851, seu portfólio tem crescido e atualmente inclui Oleaginosas, Grãos, 
Frete, Global Markets, Café, Algodão, Açúcar, Arroz, Laticínios e Sucos. A companhia ajuda a alimentar 
e vestir mais de 500 milhões de pessoas anualmente, originando, processando e transportando cerca de 
80 milhões de toneladas de produtos. Estruturada como uma organização matricial de 6 regiões 
geográficas e 10 plataformas, a LDC atua em mais de 100 países e emprega aproximadamente 18 mil 
pessoas em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.ldc.com e siga-nos no Twitter e no 
LinkedIn. 

 
Contatos com a mídia 

Para mais informações, contate: media@ldc.com 
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