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XL Catlin promove Mike MacColl a Global Practice Leader for Hull

Londres, Reino Unido – 5 de fevereiro de 2018 – A XL Catlin anunciou hoje a promoção de Mike
MacColl à posição de Global Practice Leader for Hull, com efeito imediato. Até então, MacColl ocupava o
cargo de Head of Hull para o Reino Unido.
Ao comentar sobre essa promoção, Rob McAdams, Chief Underwriting Officer de Global Marine da XL
Catlin, disse: “Mike provou ser um membro altamente valioso do time britânico de seguros de transportes
nos 12 meses nos quais esteve conosco na XLCatlin e estou muito satisfeito que ele esteja assumindo
este novo cargo. Sua força de liderança e experiência serão fatores-chave para uma expansão
estratégica e lucrativa dos nossos negócios em transportes, bem como para continuar a oferecer um
serviço de alta qualidade para nossos clientes.”
Mike MacColl assume o lugar de Mike Talbot, que está se aposentando após uma carreira professional
que durou 50 anos. “Em nome de nossa equipe de seguros de transportes, eu gostaria de agradecer ao
Mike por suas inúmeras contribuições e ideias, que nos ajudaram a conduzir o desenvolvimento de nosso
portfólio na área de transportes e a garantir que continuemos como um proeminente líder nesse segmento
fundamental”, declarou McAdams.
Mike MacColl tem mais de 30 anos de experiência no mercado de seguros. Antes de ingressar na XL
Catlin, ele ocupou diversos cargos na Talbot Underwriting. Ele é associado ao Chartered Insurance
Institute e Fellow do Institute of Chartered Shipbrokers, e tem sido membro do Joint Hull Committee do
Lloyd's desde 2016.

#######

Sobre as operações de seguro da XL Catlin
As empresas de seguros da XL Catlin oferecem globalmente produtos de seguros patrimoniais, de responsabilidade
civil, linhas profissionais, financeiras e de especialidades. Os negócios que estão fazendo o mundo avançar
escolhem a XL Catlin como parceira. Para saber mais, visite xlcatlin.com.

Sobre XL Catlin
XL Catlin é a marca global usada pelas empresas de seguros e resseguros do XL Group Ltd’s (NYSE:XL),as quais
oferecem seguros patrimoniais, de responsabilidade civil, linhas profissionais e de especialidades para empresas
industriais, comerciais e profissionais e outros empreendimentos ao redor do mundo. Os clients procuram a XL
Catlin em busca de respostas para seus riscos mais complexos e para ajudálos a fazer seu mundo avançar. Para
saber mais, visite xlcatlin.com.
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