
 

 

Pressmeddelande 2017-02-08 

Söderberg & Partners startar nytt 
affärsområde 
Söderberg & Partners etablerar ett nytt bolag, S&P Compensation & Benefit Consulting AB, 
konsulttjänster inom området löner och förmåner. Till företaget är Magnus Gewert rekryterad som 
Vd, tidigare Gewert Advice verksamhet övergår därmed till S&P Compensation & Benefit 
Consulting AB.  Det nya bolaget skapar ett nytt affärsområde hos Söderberg & Partners.   
 
I framtiden kommer det bli allt viktigare att se till att medarbetare förstår koppling mellan individuell 

arbetsprestation och ersättning. Det nystartade bolaget kommer att bistå arbetsgivare med 

konsultativa tjänster i att utforma och implementera morgondagens riktlinjer för lön, pensioner och 

förmåner. Bolagets affärsinriktning uppnås genom processinriktad konsultation, utveckling av 

systemstöd och utbildning av chefer med lönesättande ansvar. Med rekrytering av Magnus Gewert 

får bolaget från dag ett både kultur och kunskap som redan arbetar med processer som ligger i 

framkant.  

 

- Söderberg & Partners har visat sig vara i framkant tekniskt med bra systemstöd och tillgång 

till experter inom flera områden som behövs för att möta kundens behov. Jag ser detta som 

en spännande utmaning och är säker på att vi kommer skapa många nöjda kunder i det 

nystartade bolaget, säger Magnus Gewert, Vd S&P Compensation & Benefit Consulting AB.  

  

Gewert Advice har fram till idag  bidragit till att utveckla arbetsgivares beställarkompetens inom 

pension. Nu tas ett nytt steg i samma riktning genom att inkludera kedjan lön, pension och förmåner.  

- Vi ser mycket fram emot att stärka vårt kunderbjudande i och med det nya bolaget. Jag är 

övertygad  om att kombinationen av Magnus erfarenhet, kompetens och tillgången till 

Söderberg & Partners verktyg och expertis kommer röna stora framgångar på marknaden 

säger Gustaf Rentzhog, Koncernchef PO Söderberg & Partner Holding AB.  

 

 

Vid starten kommer bolaget ha två medarbetare. Målsättningen är att öka antalet anställda. HR-

inriktad personal kommer att rekryteras.   

För mer information, kontakta: 
 



Magnus Gewert 
magnus.gewert@spcompandben.se 
073-3974104 
 

Nathalie Håkansson 
nathalie.hakansson@soderbergpartners.se 
076-1495058 
 

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 

 

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. 
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