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Säkra-kontor ansluter till Söderberg & 
Partners  

- Säkragruppens verksamheter i Kinna, Kungälv och på Vasagatan 7 i Göteborg blir en del av 

Söderberg & Partners  

Under oktober anslöt tre kontor från Säkragruppen till Söderberg & Partners. Kontoren ligger i Kinna, 

Kungälv och i Göteborg på Vasagatan 7.  

Denna anslutning innebär bland annat att Söderberg & Partners etablerar verksamhet i Kinna för 

första gången och utökar antalet kontor i Göteborg till fem stycken.  

- Vi är väldigt glada att ytterligare befästa vår redan starka position i regionen i och med denna 

bolagsanslutning. Tillsammans kommer vi kunna leverera ett av marknadens bästa och mest 

konkurrenskraftiga erbjudanden inom liv-, sakförsäkring, och förvaltning  till ännu fler 

kunder, säger Johan Zethraeus, Growth Manager på Söderberg & Partners. 

 

- Genom detta samarbete tar vi ett rejält kliv framåt när det gäller teknisk utveckling och 

compliance-frågor. Vi och våra kunder får dessutom tillgång till ett produktutbud i toppklass, 

säger Owe Berndtsson, förmedlare inom LIV och placeringsrådgivare på Söderberg & 

Partners i Göteborg och på det nya kontoret i Kinna.   

 

För mer information, kontakta: 

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners  

Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se 

Mobil: 076- 149 50 05 

Snabba fakta om Söderberg & Partners 

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och 

förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med en av Nordens största fristående 

analysavdelningar. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden: 

Insurance Consulting 
Securities & Asset Management 
Financial Technology 
Payroll & Benefits 
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Kundlöfte och värderingar 
Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta 
råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår 
företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar 
det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden 
minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad. 

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår 
orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & 
Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna. 

 


