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SÖDERBERG & PARTNERS: CLIENS 

KAPITALFÖRVALTNING FÖRVÄRVAS AV 

PERSONALEN  

Bolag inom PO Söderberg & Partner AB-koncernen och personalen i 

kapitalförvaltningsområdet Cliens har träffat avtal om personalens förvärv av 
Cliens-rörelsen. 

 

Cliens grundades år 2010 i samband med Söderberg & Partners förvärv av Catellas 

institutionella kapitalförvaltning och har idag totalt ca tre miljarder kronor under förvaltning i 

två fonder samt diskretionära kundmandat. Förvaltarteamet som består av Gunnar Håkanson 

och Jonas Gustafson rankas som några av Sveriges ledande kapitalförvaltare och har i över 

två decennier framgångsrikt förvaltat kapital åt flera av Sveriges största institutioner. Under 

de senaste fem åren tillhör Cliens fonder enligt Morningstars rating de som skapat högst 

avkastning av samtliga svenska aktie- och blandfonder. Cliens Sverige är dessutom en av 

ytterst få svenska aktiefonder som erhållit guldrating ifrån Standard & Poor´s. 

 

- Som ett led i renodlingen av Söderberg & Partners verksamhet och tillsammans med 

nyckelpersonerna i rörelsen har vi i bästa samförstånd kommit överens om att Cliens 

rörelse framöver bäst bedrivs utanför PO Söderberg & Partner AB-koncernen. Jag är 

övertygad om att Cliens-teamet kommer att fortsätta förvalta sina kunders kapital 

med samma goda resultat som de gjort under lång tid och önskar dem lycka till i 
deras nya roll som entreprenörer, säger Gustaf Rentzhog koncernchef PO Söderberg 

& Partner AB. 

 

- Den förestående affären ger management teamet en möjlighet att skapa ett 

partnerägt och oberoende kapitalförvaltningsbolag, vilket överensstämmer med vår 

syn på vikten av långsiktighet inom kapitalförvaltning. Cliens Kapitalförvaltning blir 

därmed en oberoende aktör med fokus på aktiv förvaltning inom den nordiska 

marknaden, säger Tomas Henriks, marknadschef på Cliens. 

 

Förvärvet av rörelsen är villkorat av Finansinspektionens nödvändiga godkännanden. 

 
För mer information: 

Louise Hagsten, marknadschef Söderberg & Partners, tfn: 08-451 50 17,  

e-post: louise.hagsten@soderbergpartners.se 

Tomas Henriks, marknadschef Cliens, tfn: 08-506 503 96 

Lena Wallenius, Cliens, tfn: 08-506 503 91 
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Om Söderberg & Partners 

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående förmedlare av liv- och 

pensionsförsäkringar med Nordens största fristående analysavdelning inom försäkringar. Företaget 
har en mängd olika verksamheter. 

Söderberg & Partners vision är att vara den ledande förmedlaren av försäkringar och finansiella 

produkter i Sverige, genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. 

Målsättningen är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget 
före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.  

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. 

Om Cliens 

Cliens rankas som en av Sveriges ledande kapitalförvaltare och vår ambition är att genom aktiv 

diskretionär kapitalförvaltning erbjuda institutionella och privata kunder ett långsiktigt mervärde. 

Cliens har i två decennier förvaltat kapital åt några av Sveriges största institutioner. Våra fonder, 

Cliens Sverige och Cliens Mixfond Sverige, innehar högsta rating (fem stjärnor) av Morningstar och 

finns tillgängliga hos ett antal distributörer exempelvis Avanza, Nordnet, Folksam, Skandia och 

Swedbank m fl.  

 

 


