Comunicado de imprensa

Nomeado novo presidente da LAV Associação empresarial para a América Latina
Hamburgo, 09/05/2022

A Assembleia Geral da Associação empresarial para a América Latina nomeou no dia 27 de abril de
2022 em Hamburgo o Sr. Arthur E. Darboven como o novo Presidente do Conselho. Arthur E. Darboven
é o CEO da Benecke Coffee GmbH & Co. KG, sócio-propietário e membro do conselho fiscal da
tradicional empresa de café J.J. Darboven e desde 2004 Cônsul Honorário de El Salvador em
Hamburgo. Sendo empresário com laços estreitos com a região e como alemão-salvadorenho, ele
representa perfeitamente o perfil da nossa associação.
Com a eleição, Arthur E. Darboven assume o cargo de Bodo Liesenfeld, que foi presidente do conselho
por 16 anos e que teve uma influência decisiva em nossa associação por meio de seu compromisso e
charme. Graças a seu trabalho, a independência da LAV foi mantida, o perfil empresarial se fortaleceu
e a comunicação e o networking foram cultivados. Além disso esteve sempre ativamente
comprometido com a integração das gerações mais jovens, os nossos Young Professionals.
A extraordinária dedicação de Bodo Liesenfeld com a associação merece nossos sinceros e cordiais
agradecimentos.
Nessa Assembleia Geral, ainda sob sua presidência, Bodo Liesenfeld dirigiu as seguintes palavras de
despedida aos associados: "O sucesso se dá quando a oportunidade encontra a preparação. A
oportunidade pode estar perante nós. Portanto, sejamos ágeis e nos preparemos bem. A LAV
representa a comunidade daqueles que reconhecem o potencial da região, amam a América Latina e
que lutam pela amizade e pelo sucesso econômico em igual medida e com comprometimento de longo
prazo. A verdade no discurso consiste na ação. Então, meus amigos, vamos agir. A hora é essa". Bodo
Liesenfeld, abril de 2022

Sobre a LAV – Lateinamerika Verein e.V.
A Associação para a América Latina (LAV), fundada em 1916 por comerciantes de Hamburgo e de
Bremen, é o network e a plataforma com informações para empresas alemãs com negócios e
interesses na América Latina.
Apoiamos empresas dos mais variados setores no desenvolvimento de suas atividades econômicas e
empresarias na América Latina e no Caribe. Ao mesmo tempo incentivamos as relações econômicas,
políticas e sociais entre a Alemanha e os países desta região.
A transferência de know-how e a formação de opinião fazem parte de nossas atividades centrais.
Inserimos nossa reconhecida competência – e aquela de nossos associados – em discussões
econômicas sobre a América Latina. Além disso, incentivamos e iniciamos encontros profissionais,

conectamos atores econômicos de ambos os lados, aprofundamos contatos entre tomadores de
decisão e somos parte integrante da LAI, a Iniciativa da Economia Alemã para a América Latina
(Lateinamerika-Initiative der deutschen Wirtschaft).
Os nossos associados são empresas da Alemanha e da América Latina, passando por médias empresas
até multinacionais globais. Associações e instituições públicas também fazem parte do network da
LAV, bem como associados individuais. A Diretoria e o Conselho Administrativo da Associação
Empresarial para a América Latina são compostos por diretores executivos e membros dos conselhos
administrativos das empresas associadas.
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