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O2 Broking er første Lloyds registrerede mægler i Danmark 
 
O2 Broking ApS er stolte over at kunne meddele, at vi som den første dansk-baserede 
mægler - har haft succes med at få godkendelse som Lloyd’s registreret mægler. 
 
Et Lloyd's registeret mæglerselskab er et 
professionelt firma, der er i stand til at handle 
forsikrings- og genforsikringsvirksomhed med 
Lloyd's Underwriters på vegne af deres kunder. 
Lloyd's mæglere er således medlemmer af et 
respekteret samfund i hjertet af Lloyd's og har 
eksklusive rettigheder til at placere risiko på 
Lloyd's markedet.  
 
Hvad er Lloyd’s 
Lloyd's of London er verdens ældste og største specialforsikrings- og genforsikringsmarked. 
Lloyd's blev etableret i 1700'erne og har i over 300 år været et symbol for det internationale 
forsikringsmarked og domineret specialforsikringsmarkedet og verdensmarkedet for forsikring 
af skibe, transport og gods. I dag er Lloyd's aktiv i over 200 lande og har en årlig præmie 
svarende til € 42,0 mia.  
 
I forbindelse med Brexit-processen har Lloyd's etableret Lloyd's Insurance Company ("LIC") i 
Bruxelles som et datterselskab af Lloyd's of London. Datterselskabet blev oprettet for at 
fortsætte og udvikle deres direkte forsikringsvirksomhed i EU. Med forbehold for hvad der 
sker i de aktuelle forhandlinger mellem Storbritannien og EU om den fremtidige 
handelsaftale, vil de London-baserede Lloyd's mæglere sandsynligvis ikke længere have de 
nødvendige tilladelser til at foretage forsikrings- eller genforsikringsformidling inden for EU. 
 
O2 Broking ApS har derfor muligheden for at betjene disse markeder, og dermed arbejde 
sammen med Lloyd’s  om at assistere Europæiske kunder med fortsat adgang til Lloyd’s 
forsikrings- og genforsikringskapacitet. 
 
Lokal aktør - internationale løsninger 
O2 Broking ApS fungerer allerede i dag som en forsikrings- og genforsikringsmægler på det 
skandinaviske marked med fokus på genforsikring, forsikringsagenturer og specialforsikring.  
 
Som påpeget af Nick Readings, Formand af 
Bestyrelsen, “EU er 13% af den samlede 
markedsaktivitet i Lloyd’s og er derfor en vigtig del af 
økonomien i Lloyd’s markedet. For nogle mæglere 
og coverholders er EU-markedet dog en endnu større 
andel af deres indkomst, og det vil være essentielt for 
dem, at samarbejde med et mæglerselskab med licens 
i EU. Da Brexit nu er en realitet og forhandlingerne 
af en handelsaftale er blevet yderligere forsinket af 
Covid-19, er der en stigende risiko for, at britiske 
forsikrings- og mæglervirksomheder mister adgang til EU-markedet. Disse virksomheder skal 
hurtigt finde en løsning. Ved hjælp af vores enheder i Danmark og London vil vi kunne 
hjælpe sådanne virksomheder og samtidig skabe nye markedsmulighedet for O2 Broking ApS 
i København. 
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O2 Broking ApS er en international specialist på det lokale marked og vil fokusere på at 
forsyne EU-virksomheder med international forsikrings- og genforsikringskapacitet og adgang 
til Lloyds kapacitet. 
 
Direktør Henrik Skafte vendte tilbage til Danmark i 2016 efter mere end 15 år i udlandet og 
har international erfaring indenfor både forsikring og genforsikring. Han har arbejdet som 
Lloyds registrerede mæglere siden 2011 og specifikt hos IBS siden 2014. 
 
”Siden 2016 har vi fokuseret på det skandinaviske marked, og har været i stand til at arbejde 
med lokale agenter og forsikringsselskaber i udviklingen af internationale forsikringsløsninger 
til dette marked. O2 Broking ApS vil ikke kun fortsætte med at fokusere på agentur- og 
coverholdermarkedet, men vil også udvikle forretningen indenfor de meget specialiserede 
markeder, hvor Lloyd's har helt unikke evner til at levere risikoløsninger til kunder i Europa ”, 
siger Henrik Skafte. 
 
Vanskeligt marked 
I øjeblikket har markedet for agenturvirksomhed været udfordrende på grund af dårlig 
rentabilitet for forsikringsselskaber og konkurser hos flere forsikringsselskaber med aktiviteter 
på det skandinaviske agenturmarked. 
 
På grund af disse faktorer har flere agenter på markedet vanskeligheder med at sikre 
forsikringskapacitet. Oven i dette har Covid-19 gjort markedsforholdene endnu mere usikre. 
 
På dette vanskelige marked bliver ekspertrådgivning vigtigere og O2 Broking er positioneret til 
at hjælpe nye og eksisterende agenturer med at imødegå disse udfordringer. Med Lloyds 
godkendelse præsenterer coverholdermarkedet hos Lloyd’s en ny mulighed for at levere 
kapacitet. 
 
Samtidig udvikler FinTech-markedet sig hurtigt og skaber nye formater til salg af 
forsikringsprodukter. O2 Broking ApS arbejder med flere selskaber i dette segment, og 
gennem vores Lloyds-registrering, vil vi blandet andet være i stand til at støtte disse 
virksomheder med adgang til Lloyd's Lab, som er hjemsted for InsurTech hos Lloyd's. 
 
”Vi er i øjeblikket i stand til at hjælpe vores kunder med strategisk rådgivning og tilgang til 
forsikringskapacitet. Derudover gennem vores partnerskaber videreudvikler vi vores it 
ekspertise, juridisk support og eksterne investeringsmuligheder. Denne udvikling vil hjælpe 
både eksisterende agenter og nystartede virksomheder. ”, Siger Henrik Skafte. ”På denne 
måde vil vi ikke kun være i stand til at støtte vores kunder, men vil også være i stand til at 
skabe markedsmuligheder for Lloyd’s og andre forsikringsselskaber og 
genforsikringsselskaber med interesse i genforsikringsmarkedet og agenturmarkedet i EU og 
især i Skandinavien.” 
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