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Louis Dreyfus Company anuncia seu rating  

em grau de investimento pela Standard & Poor’s 

Roterdã, Países Baixos, 13 de novembro de 2020 - A Louis Dreyfus Company B.V. (LDC) anunciou 

hoje que recebeu seu primeiro rating de crédito público pela S&P Global Ratings (S&P), que atribuiu 

um rating em grau de investimento de BBB- com uma perspectiva positiva. 

A LDC atua no mercado de capitais de dívida desde 2012 e detém hoje três títulos seniores sem 

classificação (unrated senior bonds) listadas na Bolsa de Valores de Luxemburgo. Este rating de 

crédito público inicial proporcionará ao Grupo um acesso mais amplo aos mercados de capitais de 

dívida. 

“Este rating reflete a perspectiva positiva de longo prazo para nosso setor, reconhece o sólido 

histórico de resultados resilientes da LDC e demonstra confiança na estratégia ambiciosa do Grupo 

para um novo estágio de crescimento e desenvolvimento”, disse Patrick Treuer, CFO da LDC. “Após 

a parceria estratégica assinada esta semana, a LDC está bem posicionada para acelerar seu plano 

de negócios de longo prazo por meio de investimentos em toda a cadeia de valor, a fim de cumprir 

seu papel crucial para a segurança alimentar global e criar valor para os acionistas, mantendo a 

disciplina e prudência na gestão financeira e de risco.” 

O posicionamento da S&P sobre este rating está disponível aqui. 

 

### 

 

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 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 atualmente 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 6 regiões geográficas e 8 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, LinkedIn e WeChat (ID: we_are_ldc). 
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