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Louis Dreyfus Company inicia  
uma parceria estratégica com a ADQ 

Roterdã, Países Baixos, 11 de novembro de 2020 - A Louis Dreyfus Company Holdings B.V.  
(LDCH) anunciou hoje que o Grupo assinou um acordo para vender uma participação indireta de 45% 
na Louis Dreyfus Company B.V. (LDC) para a ADQ, uma grande empresa holding baseada em Abu 
Dhabi. Como parte dessa transação, a LDC estabeleceu um contrato de fornecimento comercial de 
longo prazo com a ADQ para a venda de commodities agrícolas para os Emirados Árabes Unidos 
(EAU).  

“A transação anunciada hoje constitui um marco em uma estratégia de uma década prevista pelo 
Conselho Administrativo, que começou com a consolidação da participação acionária da controladora 
da LDC,” disse Margarita Louis-Dreyfus, Chairperson do Conselho Administrativo da LDCH. “Temos 
o prazer de receber a ADQ em nosso grupo de acionistas, como parceiros e investidores de longo 
prazo, com uma visão comum para o futuro da LDC e uma experiência que agregará mais valor ao 
negócio e apoiará as ambições do Grupo.”   

O amplo portfólio de grandes empresas da ADQ abrange vários setores, entre eles alimentos e 
agricultura. Como parte de sua estratégia para o setor, a empresa busca gerar retorno financeiro e 
fortalecer o cluster econômico nos EAU.  

“Como uma das líderes mundiais de alimentos e commodities agrícolas, a LDC representa uma 
oportunidade de investimento estratégico para a ADQ, em linha com a nossa estratégia de longo 
prazo de investimento em alimentos e agricultura. Compartilhamos a visão da LDC para o 
crescimento futuro do negócio e esperamos fazer parceria com os acionistas e a equipe de gestão 
da LDC para alavancar as oportunidades emergentes do setor, acelerando a estratégia 
transformativa de crescimento da LDC para avançar em direção a uma maior integração da cadeia 
de valor - de produtores a consumidores,” disse Sua Exa. Mohamed Hassan Alsuwaidi, CEO da ADQ. 

Após a conclusão da transação, uma parte dos rendimentos da venda no valor mínimo de US$800 
milhões será investida na LDC para apoiar a busca da estratégia e do plano de negócios de longo 
prazo da companhia, incluindo a aceleração dos investimentos estratégicos. 

“Nossa estratégia visa alavancar as tendências de consumo global por meio de investimentos em 
novas oportunidades de negócios, à medida que a companhia abraça mais a cadeia de valor agrícola 
para se tornar uma empresa cada vez mais integrada de alimentos, rações, fibras e ingredientes,” 
disse Michael Gelchie, CEO do Grupo LDC. “Com uma ambição compartilhada por investimentos em 
inovações e tecnologias que podem transformar a produção agrícola e de alimentos, o potencial de 
investimento criado pela parceria de longo prazo com a ADQ traz força adicional para a busca dos 
planos de crescimento estratégico da LDC, com base no forte desempenho reportado no primeiro 
semestre de 2020.”  

A LDC continua focada em colocar a sua estratégia em ação, ao mesmo tempo em que cumpre o 
seu papel principal de manter em movimento as cadeias de fornecimento de alimentos e rações 
essenciais, ajudando a garantir o acesso global ao alimento.  



“A LDC continuará a alavancar as suas principais capacidades históricas para analisar de forma 
eficiente e capturar oportunidades em um contexto de rápida mudança, ao mesmo tempo em que 
busca a nossa visão para moldar  as cadeias resilientes de fornecimento de alimentos, guiada pelo 
nosso propósito de criar valor justo e sustentável para o benefício das  atuais e futuras gerações,” 
acrescentou Margarita Louis-Dreyfus. “À medida que embarcamos no próximo estágio de 
desenvolvimento da LDC, esperamos trabalhar com a ADQ para a realização dessa visão 
compartilhada.” 

A conclusão do contrato está sujeita às condições habituais de conclusão, incluindo aprovações 
regulatórias.  

 

### 

 

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). 

Contatos com a mídia 

Para mais informações, contate: media@ldc.com 

 

Sobre a ADQ 

Estabelecida em Abu Dhabi em 2018, a ADQ é uma das maiores empresas holdings da região, com 
investimentos diretos e indiretos em mais de 90 empresas locais e internacionais. Detentora de ativos e 
investidora, a ampla carteira de grandes empresas da ADQ abrange setores-chave de uma economia 
diversificada, incluindo energia e serviços de utilidade pública, alimentos e agro, saúde e farmacêutica, 
mobilidade e logística, entre outros. Como parceiro estratégico do governo de Abu Dhabi, a ADQ está 
comprometida em acelerar a transformação dos emirados em uma economia globalmente competitiva 
e baseada no conhecimento. Para mais informações, visite adq.ae  

Contatos com a mídia 

Para mais informações, contate: media@adq.ae   
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