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Consolidated Pastoral mengumumkan suksesi manajemen - Troy Setter untuk berhasil 
Keith Warren sebagai CEO  
  
Consolidated Pastoral Company Pty Ltd (CPC), produsen daging sapi milik pribadi terbesar di 
Australia, hari ini mengumumkan bahwa Troy Setter telah bernama Chief Executive Officer 
Perusahaan.  
  
Troy bergabung dengan CPC awal tahun ini sebagai Chief Operating Officer. Ia memiliki lebih 
dari 20 tahun pengalaman di bidang agribisnis, dan ia bergabung dengan CPC dari Australian 
Agricultural Company Pty Ltd (AAco) di mana ia juga Chief Operating Officer. Pada AAco, 
Troy berhasil dieksekusi 3 tahun rencana strategis untuk merestrukturisasi operasi 
perusahaan, diversifikasi penjualan ke pasar baru dan meningkatkan profitabilitas. Dia 
mengambil alih peran CEO di CPC sebagai bisnis bergerak ke tahap berikutnya dari 
transformasi dari bisnis produksi pertanian berbasis satu berfokus pada menjadi berfokus 
pada pelanggan dan diversifikasi ke pasar Asia yang berkembang pesat.  
  
Keith Warren mengundurkan diri sebagai CEO dalam rangka untuk mengejar peluang di 
Sydney di mana dia bisa lebih dekat dengan keluarganya. Dewan berkat Keith atas 
kontribusinya sebagai CEO dengan kelompok, di mana ia membawa fokus pelanggan yang 
kuat untuk transformasi kelompok dan telah memainkan peran utama dalam memperkuat 
organisasi.  
  
Consolidated Pastoral dibeli oleh Terra Firma pada tahun 2009 dan merupakan salah satu 
produsen daging sapi terbesar di Australia dengan sekitar 360,000 ekor sapi di 5.6m hektar 
lahan.  
  
Troy Setter mengatakan:  
 "Saya senang pada kesempatan untuk memimpin CPC karena mengeksekusi rencana 5-
tahun dan terus memperluas ke pasar baru. Dengan faktor-faktor ekonomi makro terus 
mendorong peningkatan permintaan global untuk daging sapi, dan reputasi yang kuat 
perusahaan dan posisi di pasar , sekarang adalah waktu yang menyenangkan untuk 
melakukan tahap berikutnya pertumbuhan. " 
  
Guy Hands, Chairman dan Chief Investment Officer of Terra Firma, mengatakan:  
 "Troy memiliki keahlian dalam mengarahkan operasi terbaik di kelasnya dalam industri ini, 
dan ini telah sangat jelas dalam waktu sejak ia bergabung dengan CPC. Dia memiliki 
pengalaman yang luas dalam manajemen sektor agribisnis, serta kemampuan terbukti untuk 
memimpin program perubahan strategis. Saya yakin bahwa dengan latar belakang dan 
bakatnya ia berhasil akan memandu CPC melalui tahap berikutnya perkembangannya, 
karena kami terus transformasi bisnis ini menarik. " 
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