
 

 

HedgePoint Global Markets nomeia Philip Lotz como  

presidente executivo 

SÃO PAULO, BRASIL, e WASHINGTON, D.C. - HedgePoint Global Markets 

(“HedgePoint”) tem o prazer de anunciar a nomeação de Philip Lotz para o cargo de 

Chairman Executivo desde 1º de fevereiro. O Sr. Lotz foi nomeado para o Conselho de 

Administração da HedgePoint quando a Albright Capital e a De Jong Capital adquiriram 

a divisão de Structured Commodities da ED&F Man Capital Markets, agora rebatizada 

como HedgePoint Global Markets, em transação anunciada em 12 de janeiro de 2021. 

“Nossa equipe conheceu Phil nos últimos quatro meses, durante a preparação para 
nossa transição da ED&F Man Capital Markets, e está claro que ele traz a combinação 
certa de experiência e habilidade no setor para liderar a HedgePoint nesta importante 
etapa de nossa jornada. Estamos entusiasmados em recebê-lo em nossa equipe ”, disse 
Heber Cardoso, que fundou a empresa sob a ED&F Man Capital Markets em 2014 e 
agora é Diretor Comercial da HedgePoint. 

O Sr. Lotz e a equipe de liderança executiva da HedgePoint focarão a empresa no 
contínuo fornecimento de produtos de gerenciamento de risco financeiro com valor 
agregado, inteligência de mercado e superior atendimento ao cliente para sua crescente 
base de clientes nas Américas e na Europa. 

O Sr. Lotz tem mais de 40 anos de experiência em gestão, tendo criado e administrado 
empresas de serviços financeiros atuantes nas principais classes de ativos. Ele foi 
cofundador da Swiss Re Capital Management and Advisory em 2000 e liderou a empresa 
por um período de impressionante crescimento antes de se tornar seu CEO. Em 2008, o 
Sr. Lotz ajudou a lançar a Juniperus Capital Limited (agora Pillar Capital Management) e 
se tornou o seu presidente executivo. Ele tem vasta experiência no gerenciamento de 
operações de trading, tendo ocupado cargos de gerenciamento sênior, supervisionando 
mesas de operações e várias linhas de negócios na Greenwich Capital Markets antes de 
sua passagem pela Swiss Re. O Sr. Lotz é graduado pela The Wharton School da 
University of Pennsylvania. 

“Estou ansioso para liderar a HedgePoint Global Markets durante o início de sua jornada 
como um provedor de soluções independente. Nossa maior prioridade são nossos 
clientes e melhorar continuamente nossas ofertas de produtos e serviços de soluções 
customizadas de gestão de risco.”, disse o Sr. Lotz. 

 



Sobre a HedgePoint Global Markets (www.hedgepointglobal.com) 

A HedgePoint Global Markets usa tecnologia para fornecer produtos e serviços de 
gestão de risco financeiro para mercados globais de commodities, com profunda 
experiência em agricultura e mercados de energia. A HedgePoint possui escritórios nos 
Estados Unidos, Suíça e América Latina. 
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