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Commodities
As commodities sempre foram um negócio importante para o Macquarie desde a época
de sua fundação, em 1969, e continuam a desempenhar até hoje um papel significativo
em suas atividades globais.

Nossa presença em todo o escopo do mercado de commodities nos permite oferecer
aos clientes as melhores soluções de financiamento e gestão de riscos.

Com uma rede global de profissionais de vendas, operações, financiamento e
originação, nossos clientes beneficiam-se de uma equipe altamente centrada no cliente,
oferecendo a produtores e consumidores soluções personalizadas de gestão de riscos
e conhecimento aprofundado do mercado.

Commodities agrícolas
O Macquarie é um provedor tradicional de serviços de negociação e gestão de riscos
para produtores, consumidores e participantes do mercado de produtos agrícolas e
opera há mais de 20 anos nos mercados globais de produtos agrícolas.

Na América Latina, nossa expertise é oferecida pela equipe exclusiva de nossos
escritórios em São Paulo e Ribeirão Preto, no Brasil.

Os recursos do Macquarie no setor de commodities agrícolas incluem:

soluções de gestão de risco e hedge

finanças estruturadas

financiamento de estoques.

Nossa equipe está representada em quatro continentes e nosso pessoal tem conta com
profissionais experientes em comercialização, negociação e estruturação. Nossos
serviços a clientes proporcionam um único ponto de contato para gestão de riscos de
produtos negociados em bolsa e em mercados de balcão, inclusive:

grãos (milho, trigo)

produtos tropicais (açúcar, café, cacau)

complexo soja

canola

oleo de palma

etanol

papel e celulose

laticínios

gado e carne.

O Macquarie combina conhecimento especializado, serviços, capacidade de
estruturação e compromisso de longo prazo para apoio aos produtores, consumidores e
intermediários de produtos agrícolas nos principais mercados do mundo.
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Esta informação é apenas uma descrição geral do Macquarie Group. Antes de tomar providências com base em qualquer informação, considere a conveniência em
relação aos seus objetivos em particular, s ituação e necessidades financeiras, e procure aconselhamento independente. Nenhuma das informações apresentadas
acima constitui aconselhamento, publicidade, oferta ou convite para comprar ou vender qualquer produto financeiro ou título mobiliário, nem para participar de
qualquer atividade de investimento, não constituindo também uma oferta de qualquer serviço bancário ou financeiro. Alguns produtos e/ou serviços mencionados
neste s ite podem não ser adequados a você e podem não estar disponíveis  em todas as jurisdições.

O Macquarie conduz atividades bancárias apenas nos países onde está autorizado a fazê-lo. O Macquarie Bank Limited (MBL) está autorizado pela Australian
Prudential Regulation Authority (APRA) a conduzir negócios bancários na Austrália. O MBL, por intermédio de sua agência em Seul, é autorizado e regulamentado
pela Comissão de Serviços Financeiros da Coreia a conduzir negócios bancários naquele país . O MBL, por meio de sua filial da Cingapura, é autorizado e regulado
pela Autoridade Monetária da Cingapura para realizar atividades bancárias no país . Atuando por intermédio de sua agência de Hong Kong, O MBL é autorizado e
regulamentado pela Autoridade Monetária de Hong Kong para conduzir negócios bancários naquele local. A agência do MBL em Londres é autorizada e regulada
pela APRA. Autorizada e Prudential Regulation Authority. Sujeita ao regulamento da Financial Conduct Authority (Autoridade de Atividades Financeiras) e ao
regulamento limitado da Prudential Regulation Authority. Os detalhes sobre a extensão de nosso regulamento pela Prudential Regulation estão disponíveis  quanto
solicitados. O Macquarie Bank International Limited (MBIL) está autorizado pela Prudential Regulation Authority e é regulado pela Financial Conduct Authority e pela
Prudential Regulation Authority. Tanto a agência do MBL em Londres quanto o MBIL estão autorizados a realizar negócios bancários no Reino Unido.

Salvo pelo Macquarie Bank Limited (MBL), nenhuma outra entidade do Macquarie Group citada nesta página é uma instituição autorizada a captar depósitos nos
termos da Lei Bancária de 1959 (Comunidade da Austrália). As obrigações daquela entidade não representam depósito ou outras responsabilidades do MBL. Salvo
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observação expressa em contrário, o MBL não garante nem assegura de forma alguma as obrigações daquela entidade.

O Macquarie Group Limited e suas empresas relacionadas não estão autorizados atualmente a aceitar depósitos ou conduzir negócios bancários em qualquer
outra jurisdição. Outros membros do Macquarie Group estão sujeitos a regulamentação nas regiões em que operam. Informações adicionais  podem ser
encontradas neste s ite ou solicitadas diretamente a nós.

O Macquarie Bank Limited mantém escritórios de representação nos estados de Illinois , Nova York e Texas, mas não está autorizado a conduzir negócios bancários
nos EUA.


