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São Paulo, Brasil - 15 de março de 2017 - A XL Catlin nomeou José Cullen como subscritor sênior de
resseguro agrícola na América Latina. José Cullen ficará baseado no escritório da XL Catlin
Reinsurance no Brasil, reportando-se a Beat Krauer, Chefe de Resseguros Agrícolas.

Comentando sobre a nomeação de José Cullen, Peter Schmidt, CEO da Ásia-Pacífico, América Latina
& Global Credit and Surety, destacou: "a América Latina continua sendo um mercado importante e
crescente para nós e, como tal, estamos focados em recrutar os melhores talentos para todos os
cargos. Como subscritor sênior, José liderará a subscrição de resseguro agrícola para a região e
contribuirá para nossas iniciativas globais de desenvolvimento de produtos".
Beat Krauer, chefe de Resseguros Agrícolas, acrescentou: "a profundidade da experiência de José nos
setores de resseguros e seguros para a agricultura será muito benéfica à medida que continuamos a
parceria com nossos clientes no Brasil e no resto da América Latina. Ele desempenhará um papel
importante no fortalecimento do relacionamento com clientes, fornecendo serviços de valor agregado
aos nossos clientes e ajudando-os a desenvolver novos produtos e oportunidades de negócios".

José Cullen tem 25 anos de experiência nos setores de resseguros e seguros agrícolas. Ele se junta à
XL Catlin vindo da Swiss Re Corso no Brasil, onde atuou como chefe da área de agricultura para a
América do Sul. Além de sua responsabilidade pela subscrição para o mercado agropecuário e
desenvolvimento de produtos, ele foi envolvido como especialista em agricultura em vários projetos em
todo o mundo. Ele também trabalhou no setor de seguros, desenvolvendo produtos para a Seguradora
Brasileira Rural no Brasil e Partner Re na Argentina. José Cullen é formado em agronomia pela

Universidade de Buenos Aires, Argentina ,e tem Mestrado em Pesquisa de Solo e Avaliação de Terras
pela Universidade de Wageningen na Holanda.

###
Sobre as operações de resseguro da XL Catlin
As empresas de resseguros da XL Catlin estão entre as principais resseguradoras do mundo. Elas oferecem produtos
que incluem aeroespacial, patrimonial, responsabilidade civil, transportes e especialidades. As principais seguradoras do
mundo escolhem a XL Catlin para fazer seus negócios avançarem. Para saber mais, visite xlcatlin.com.

Sobre a XL Catlin
XL Catlin é a marca global usada pelas empresas de seguros e resseguros do XL Group Ltd (NYSE: XL) que fornecem
produtos patrimoniais, de responsabilidade civil, linhas profissionais e especialidades a empresas industriais, comerciais
e profissionais, companhias de seguros e outras empresas em todo o mundo. Os clientes procuram a XL Catlin para
obter respostas aos seus riscos mais complexos e para ajudar fazer seu mundo avançar. Para saber mais, visite
xlcatlin.com.
###

