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Pressmeddelande 2016-11-21 

Förändringar i Burenstam & Partners 

Mariana Burenstam Linder, grundare och VD, lämnar över till Lars Uppsäll 
 

Mariana Burenstam Linder grundare och VD för Burenstam & Partners lämnar företaget under 

2017. Ny VD blir Lars Uppsäll som fram till nu varit operativ chef. Mariana Burenstam Linder 

grundade Burenstam & Partners för 12 år sedan och har varit VD sedan dess.  

”Under Marianas ledning har företaget utvecklats mycket bra med ökad efterfrågan från befintliga 

och nya kunder. Detta har bidragit till en positiv resultatutveckling och ökade förvaltade volymer i 

verksamheten. Med ett fortsatt starkt kundperspektiv skapar det goda förutsättningar för företaget 

att utvecklas vidare”, säger Burenstam & Partners ordförande Öystein Bö. 

Nya VD:n Lars Uppsäll är partner sedan länge och har en god kännedom om företaget. Han har fram 

till nu även varit operativ chef och står för såväl kontinuitet som nytänkande. 

”Företaget är välskött och står på stabil grund. Jag ser fram emot att få leda bolagets nästa steg i 

utvecklingen”, säger nytillträdde VD:n Lars Uppsäll.  

”Jag har haft 12 händelserika år på Burenstam & Partners. Nu går företaget över från en mer 

entreprenöriell fas och skall bygga vidare utifrån sin etablerade roll i marknaden. 

Som entreprenör har det var varit en förmån att få driva förändring, attrahera talangfulla 

medarbetare och att få utveckla kundrelationer”, säger Mariana Burenstam Linder.  

”För egen del känns det spännande att börja något nytt. Jag är entreprenör i grunden och det är en 

roll jag gärna vill gå tillbaka till”, avslutar Mariana Burenstam Linder.  

”Mariana har utvecklat företaget och bidragit med starka strategiska förmågor i kombination med 

mod och handlingskraft. Detta har lagt grunden för den framgångsrika utvecklingen. Jag ser fram 

mot att Lars Uppsäll nu kan ta detta vidare”, säger Ole Jacob Sunde, ordförande i koncernbolaget 

Formuesforvaltning som sedan 2008 är Burenstam & Partners huvudägare och Norges största 

oberoende finansiella rådgivningsföretag. 

VD-skiftet sker i november och Mariana Burenstam Linder kvarstår som rådgivare i Burenstam & 

Partners under en period. 

För mer information:  

Mariana Burenstam Linder, 070 595 22 50 
Lars Uppsäll, VD Burenstam & Partners 070 638 83 60 
www.burenstam.se, 08-755 23 10 
 

Burenstam & Partners erbjuder opartisk kvalificerad finansiell rådgivning, till privatpersoner och institutioner. 

Målet är att vara Sveriges ledande oberoende förmögenhetsrådgivare som skapar trygghet och utveckling för 

sina kunder. Det kräver intressegemenskap med kunden, kompetens och erfarenhet hos medarbetarna, frihet 

att välja investeringslösningar och konkurrenskraftig prissättning. 

Företaget arbetar med en heltäckande tjänst med investeringsstrategier och placeringsrådgivning, 

försäkringar, skatter, redovisning och deklaration, såväl med egna resurser som med externa 

http://www.burenstam.se/
http://www.burenstam.se/
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samarbetspartners för att hitta de bästa lösningarna. Företagets mål är att utveckla en personlig och 

långsiktig samverkan med sina kunder. 

http://www.burenstam.se/

