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Louis Dreyfus Company nomeia novo CFO 

ROTERDÃ, HOLANDA , 18 de dezembro de 2019 - A Louis Dreyfus Company B.V. (LDC) anunciou 
hoje a nomeação de Patrick Treuer como Chief Financial Officer (CFO), com efeito imediato, 
reportando-se ao Chief Operating Officer (COO) do Grupo, Michael Gelchie. Patrick continua membro 
do Senior Leadership Team (Equipe de Liderança Sênior) da LDC, e mantém também sua posição 
como Chief Strategy Officer da companhia. 

De nacionalidade suíça, Patrick Treuer ingressou na empresa-irmã da LDC, a Biosev, em 2014, 
como Head de Estratégia, cargo que ocupou até sua nomeação como Head de Estratégia da LDC, 
em 2015. Antes de se unir ao Grupo, ele trabalhou por 15 anos em bancos de investimento 
baseados na Suíça e no Reino Unido. Patrick é formado em Administração pela Universidade de St. 
Gallen. 

O ex-CFO, Federico Cerisoli, permanece na companhia com foco na coordenação do programa de 
eficiência de custos da LDC, lançado em novembro, reportando-se a Michael Gelchie. 

“Gostaria de agradecer a Federico por sua contribuição para a companhia, como CFO, desde 
setembro de 2018”, disse Michael Gelchie. “Ele continuará fornecendo apoio valioso à medida que 
nos adaptamos às condições desafiadoras do mercado, enquanto continuamos a implementar nossa 
ambiciosa estratégia de negócios. Aproveito a oportunidade também para parabenizar Patrick, que 
traz um conhecimento profundo do Grupo e experiência financeira que o servirão bem em seu novo 
cargo. ”  

### 

Sobre a Louis Dreyfus Company   

 

A Louis Dreyfus Company (LDC) é uma líder na comercialização e no processamento de produtos 

agrícolas, que utiliza seu alcance global e sua extensa rede de ativos para atender clientes e 

consumidores 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 

inclui Grãos & Oleaginosas, Café, Algodão, Suco, Arroz, Açúcar, Frete e Global Markets. 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 seis regiões geográficas e oito plataformas, a LDC atua em mais de 100 países e emprega 

aproximadamente 18 mil pessoas em todo o mundo.  Para mais informações, visite www.ldc.com e siga-

nos no Twitter e LinkedIn.    

 

Contatos com a mídia 

Para mais informações, entre em contato com media@ldc.com 


