
Pressmeddelande 2015-08-25 

Capitalis ansluter till  
Söderberg & Partners 
Söderberg & Partners är ett av Sveriges snabbast växande bolag inom finanssektorn. Nu 

ansluter sig Capitalis Försäkringsmäklare AB till Söderberg & Partners.  

Capitalis Försäkringsmäklare AB består av elva medarbetare med lång och gedigen erfarenhet av 
tjänstepensionslösningar för stora företag. Bolaget har varit en av pionjärerna på den svenska 
marknaden när det gäller att erbjuda kunderna upphandlade provisionsfria pensionsplaner. 
Söderberg & Partners har sedan 2011 varit drivande i att ersätta provisioner med arvoden inom 
Private Banking området.  

 
- Vi är glada över att Capitalis väljer att komma till oss på Söderberg & Partners. Deras 

kunnande kring arvodesbaserad rådgivning ligger i linje med vår strategi att bygga ut vårt 
koncept på tjänstepensionssidan. Capitalis kommer att ha en aktiv roll inom Söderberg & 
Partners och dess fortsatta omställning inom tjänstepensionsområdet. Vi hälsar 
medarbetarna med deras kunder varmt välkomna till oss, säger Gustaf Rentzhog, 
koncernchef Söderberg & Partners.  
 

- Det är ett stort steg och ett noga genomtänkt sådant, att för oss på Capitalis gå till Söderberg 
& Partners. Det är ett starkt varumärke som utmärker sig i sitt driv att utveckla branschen.  
Det känns spännande att få utveckla vår verksamhet och det arvodesbaserade konceptet 
inom tjänstepensioner tillsammans. Vår värdegrund har alltid varit analys, entreprenörskap 
och att utveckla nya tjänster till våra kunder. Där har vi samma syn som Söderberg & 
Partners, säger Thomas Gyllenmo, partner  på Capitalis Försäkringsmäklare AB.  

 

För mer information, kontakta: 

Louise Hagsten, marknadschef, Söderberg & Partners  

Louise.Hagsten@soderbergpartners.se 

Mobil: 076-149 50 17 

Johan Zethraeus, growth manager, Söderberg & Partners 

Johan.Zethraeus@soderbergpartners.se 

Mobil: 073-917 47 51 

Thomas Gyllenmo, partner, Capitalis Försäkringsmäklare AB 

thomas.gyllenmo@cata.se 

Mobil: 0739-174770 
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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 Nordens största fristående 

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

Insurance Consulting 
Securities & Asset Management 
Financial Technology 
Payroll & Benefits 

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. 

 

 

 


