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Press Release   

Covantis constitui uma entidade jurídica e anuncia 
nomeações de CEO e executivos 

Genebra, Suíça (31 de março de 2020) - A Covantis, iniciativa do setor que tem como objetivo modernizar as operações globais 

de comércio agrícola, anunciou hoje que recebeu todas as aprovações regulatórias necessárias e constituiu uma entidade jurídica 

em Genebra, na Suíça, como Covantis S.A. A empresa é propriedade conjunta de seus membros fundadores: ADM (NYSE: ADM), 

Bunge (NYSE: BG), Cargill, COFCO, Louis Dreyfus Company e Glencore Agriculture. 

A Covantis também anunciou sua estrutura de governança e algumas nomeações executivas. “Após um minucioso processo de 

pesquisa, temos o prazer de nomear Petya Sechanova como a CEO da empresa”, disse Stefano Rettore, consultor independente 

da organização. “Petya traz um valioso conhecimento do setor para a Covantis e tem sido fundamental para moldar a iniciativa 

desde o seu início, em 2018. ”  

Sechanova tem mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais, dos quais 11 foram na Cargill, onde atuou em uma 

série de posições de liderança, incluindo, mais recentemente, a de líder de operações comerciais. Stefano Rettore continuará 

como consultor independente do Conselho até junho, quando seu sucessor será anunciado. 

“Estamos entusiasmados em criar a Covantis como uma empresa. Isso prepara o caminho até o lançamento da primeira versão da 

nossa solução digital que vai transformar o setor, focando inicialmente em processos de execução pós-negociação de grãos e 

oleaginosas”, disse Sechanova. “Em conversas com partes interessadas ao redor do mundo e em toda a cadeia de valor, ouvimos 

constantemente o quanto é fundamental para todo o nosso setor modernizar nossas operações globais de comércio de grãos. 

Agora que recebemos as aprovações regulatórias e constituímos a Covantis como uma entidade legal, focaremos na preparação 

do lançamento da nova plataforma em 2020. “   

Um Conselho de Administração composto por um membro de cada um dos seis cofundadores supervisionará a empresa e ajudará 

a guiar a sua evolução. O Conselho será presidido por um dos diretores e será alternado anualmente. O diretor indicado pela 

Louis Dreyfus Company atuará como presidente pelos primeiros 12 meses. 

“Estamos especialmente satisfeitos em anunciar que a empresa estará localizada na Suíça”, acrescentou Sechanova. “A Suíça é 

um centro de inovação tecnológica muito próspero, com acesso a muitos talentos e expertise em soluções de blockchain. A 

localização central de Genebra é ideal para continuar o nosso trabalho com as partes interessadas em toda a nossa cadeia de 

valor, enquanto construímos nossa nova plataforma digital para o setor, e feita pelo setor. “  

No início deste ano, a iniciativa anunciou a seleção da ConsenSys, uma empresa líder em tecnologia de blockchain Ethereum, 

como a parceira tecnológica para desenvolver seu conjunto transformador de soluções digitais. A ConsenSys aproveitará seus 

produtos e serviços de blockchain voltados para empresas, incluindo o Codify, PegaSys Orchestrate, o Kaleido, e o MythX para 

criar a rede de blockchain em Ethereum.  

Os interessados podem saber mais sobre a iniciativa acessando www.covantis.io.  

http://www.consensys.net/
https://codefi.consensys.net/
https://pegasys.tech/orchestrate/
https://kaleido.io/
https://mythx.io/
http://www.covantis.io/
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Contato com a mídia 

info@covantis.io 

Sobre a Covantis 

A Covantis é uma empresa de tecnologia com foco na digitalização do comércio internacional. Estamos comprometidos em tornar 

o comércio global simples, seguro e eficiente. Nosso objetivo é trazer eficiência e redução de custos para as empresas em toda a 

cadeia de suprimentos internacional.  
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