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PRESSRELEASE: DE ÄR NOMINERADE TILL FINANSBRANSCHENS 
BÄSTA BOLAG 
 

Torsdagen den 5 mars kl 8 äger det årliga Trafikljusrapporteventet rum.  
Söderberg & Partners utser finansbranschens bästa aktörer inom fyra kategorier: årets 
arrangör av strukturerade produkter, årets fondbolag, årets fondförsäkringsbolag och 
årets livbolag. Nu är de nominerade klara.  
 
De nominerade bolagen är:  
 
Arrangör av strukturerade produkter 

- Carnegie 
- Garantum Fondkommission 
- SIP Nordic 

 
Nominerade fondbolag 

- AMF 
- Evli 
- Vontobel Asset Management 

 
Nominerade fondförsäkringsbolag 

- AMF 
- SEB 
- SPP 

 
Nominerade Livbolag 

- Folksam 
- KPA 
- Skandia Liv 

 

Rapporten publiceras med ambitionen att årligen sammanställa våra analyser av hela den 
svenska sparmarknaden och hålla spararna informerade om de bästa leverantörerna av 
finansiella tjänster och produkter. En nyhet i år är att rapporten i samband med eventet 
släpps på nätet istället för i tryckt form.  
 
Presentationen och prisutdelningen äger rum på Clarion Hotel Sign på Norra Bantorget i 
Stockholm, eventet är fullbokat. 
 

Journalister som föranmäler sitt intresse erbjuds även möjlighet att intervjua Söderberg & 
Partners representanter och de vinnande bolagen efter avslutade föreläsningar.  
 

Kontaktperson: Louise Hagsten, marknadschef Söderberg & Partners,  
tel: 08-451 50 17, mejl: Louise.Hagsten@soderbergpartners.se  
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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 en individanpassad 
lösning. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad. 

 

 


