
 
 

  

FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

 

Louis Dreyfus Company nomeia nova  
Head de Estratégia de Food Innovation & Downstream 

 
ROTERDÃ, HOLANDA, 17 de dezembro de 2018 - A Louis Dreyfus Company B.V. (LDC) anunciou 
hoje a nomeação de Kristen Eshak Weldon como Head de Estratégia de Food Innovation e 
Downstream, efetivamente a partir de 1º de janeiro de 2019, reportando-se ao Chief Executive Officer, 
Ian McIntosh. Weldon une-se como membro do Executive Group da LDC. 

Kristen E. Weldon chega à LDC vinda da Blackstone, onde ficou por 13 anos em posições de 
crescente responsabilidade, mais recentemente como Senior Managing Director (Partner) e Co-
Head do escritório londrino da Hedge Fund Solutions. Weldon era Head de Commodity Strategy e 
estava envolvida na gestão de portfólio, bem como na avaliação, seleção e monitoramento de 
gestão de fundos de hedge. Antes da Blackstone, trabalhou por vários anos em derivativos de 
commodities e taxas de juros no JPMorgan, em Londres e Nova York. Ela também atuou como 
Founding Board Member do 100 Women in Finance London Ltd. entre 2007 e 2017. Além de cursar 
Mestrado em Estratégia e Liderança do Sloan Fellowship na London Business School, é formada 
em Finanças e Negócios Internacionais pela Universidade de Georgetown (EUA), possui 
certificações FCA de regulamentação de valores mobiliários do Reino Unido e dos EUA, e recebeu 
vários prêmios ao longo dos anos, como reconhecimento de mulheres líderes em finanças. 

"Estou muito feliz em receber a Kristen na LDC, como membro mais recente do nosso Executive 
Group", disse McIntosh. “Ela traz uma vasta experiência em gestão de ativos globais e como 
consultora estratégica, e estou confiante de que sua nomeação contribuirá para a implementação 
bem-sucedida de planos e projetos estratégicos da LDC para inovar em alimentos e avançar ainda 
mais em downstream, à medida que nos esforçamos para atender à demanda global por alimentos 
e sustentar uma população crescente ”. 
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About 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 Suco. A companhia ajuda a alimentar 
e vestir mais de 500 milhões de pessoas anualmente, originando, processando e transportando cerca de 
81 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 17 mil 
pessoas em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.ldc.com ou nos siga no Twitter e no 
LinkedIn. 
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