A empresa está na vanguarda do fornecimento da crescente demanda internacional
por proteína através da originação, transporte e fornecimento de animais de
qualidade, de grãos, e de productos com valor agregado aos consumidores em todo
o mundo.
Wellard é um das líderes mundiais do agronegócio internacional. Esta entre os
maiores exportadores de ovinos e bovinos vivos, proprietário e operador da frota de
transporte maritimo de animais mais tecnologicamente avançada do mundo e um
dos maiores produtores de grãos, ovelhas e lã da Austrália.
Com escritórios e representantes em toda a Ásia, o Oriente Médio, Europa Oriental,
Américas e Austrália / Nova Zelândia, Wellard tem um alcance global e uma
compreensão única da oferta e da demanda dos mercados nos quais a empresa
opera.
Seu negócio principal é a oferta de ovinos e bovinos vivos para o Oriente Médio,
Norte da África, Europa Oriental e Ásia, representando um elo importante entre os
produtores de gado de qualidade e os consumidores em todo o mundo.
Como lider na exportação mundial de gado, Wellard esta comprometida com a
excelência na exportação de animais vivos, desde a aquisição de gado nas fazendas,
na produção e uso de rações animais de qualidade, como nos preparativos préexportação e até o transporte maritimo utilizando sua frota de navios de gado, o MV
Ocean Swagman, o MV Ocean Outback, o MV Ocean Drover e o MV Ocean Shearer.
A Austrália é líder mundial em bem-estar animal e, e de sua base em Perth,
Austrália Ocidental, Wellard tem estado na vanguarda dos avanços no bem-estar na
exportação de ovinos, bovinos e caprinos vivos.
Através de nossa cadeia de abastecimento vertical e nosso compromisso aos
padrões mais altos com o bem estar animal somos capazes de assegurar o
fornecimento de gado de qualidade a partir da porteira da fazenda até os
consumidores.
Além de sua experiência comercial, Wellard é uma das maiores produtores de
ovinos, grãos e lã da Austrália Ocidental.
Uma carteira de propriedades impressionante de 33.500 hectares localizados em um
vasto cinturão agrícola de terras férteis do Oeste da Austrália oferece condições

saudáveis para a eficiência e produção em grande escala de grãos, lã, ovinos vivos, e
bovinos.
Além disso Wellard Agri também tem arrendadas mais de 15.000 hectares de
fazendas a longo prazo.
A combinação da Wellard Agri e nossos parceiros comerciais confiáveis são
essenciais para o desenvolvimento de um negócio global de soft commodities
através da integração vertical, controlando o processo da "fazenda ao prato" para
garantir a qualidade alimentar e sua segurança.
Para mais informações sobre Wellard, visite www.wellard.com.au
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