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Söderberg & Partners expanderar 
ytterligare i Holland 

- Inleder partnerskap med pensionsrådgivaren Montae 
- Mer än tredubblar sin storlek och förbereder nyetablering 

 
Söderberg & Partners fortsätter att växa i Holland. Efter entrén på den Holländska marknaden i 

början av 2017 inleds nu ett partnerskap med pensionsrådgivaren Montae genom ett delförvärv. 

- Vi gjorde en väldigt lyckad entré på den Holländska marknaden tidigare i år och är nu redo 

att ta nästa steg. Vi vet att våra verktyg och våra erfarenheter från den Nordiska marknaden 

är värdefulla för många Holländska pensionssparare, och när vi nu etablerat en stabil grund 

på marknaden är vår ambition att fortsätta sprida och utveckla vår modell, säger Gustaf 

Rentzhog, VD och koncernchef för Söderberg & Partners.  

Montae är en fristående pensionsrådgivare som hjälper såväl företag som pensionsfonder och andra 

kollektivavtalsparter med rådgivning kring premiebestämd och förmånsbestämd tjänstepension. 

- Nederländerna står inför en pensionsreform och mycket pekar på att det kommer att ske 

med den skandinaviska modellen som förlaga med mer individuella valmöjligheter inom 

kollektiva pensionsplaner. Vi är därför väldigt glada att inleda ett samarbete med Söderberg 

& Partners som är en av de mest framgångsrika aktörerna i Skandinavien i att hjälpa 

pensionssparare hantera och målanpassa sitt sparande, säger Mike van Engelen, senior 

partner och grundare av Montae. 

 

Mer än tredubblar i storlek - tittar på nyetablering 

Söderberg & Partners gjorde entré på den holländska marknaden genom ett delförvärv av företaget 

Floreijn. I och med affären med Montae mer än tredubblar Söderberg & Partners sin storlek och 

räckvidd på den holländska marknaden. Söderberg & Partners kommer därför, tillsammans med 

Montae och Floreijn, att etablera en central, fristående plattform i Holland för att ännu mer effektivt 

kunna erbjuda Söderberg & Partners verktyg och tjänster till marknaden.    

 

- Vi påbörjar nu bygget av en plattform för våra verktyg och tjänster i Holland. Det är oerhört 

värdefullt att vi har med oss två starka, etablerade partners i form av Montae och Floreijn i 

detta arbete – och vi är övertygade om att fler rådgivningsföretag kommer att vilja ansluta 

sig till oss, säger Gustaf Rentzhog. 

 

Montae grundades 1997 och har idag cirka 75 medarbetare fördelade över tre kontor.  



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 finansiella rådgivare och 

förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi har en av Nordens största analysavdelningar 

och bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och 

försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även 

digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. 

Kundlöfte och värderingar 

Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt 

förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre 

viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all 

rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl 

underbyggda råd gör skillnad. 

Om Montae 

Montae är en fristående pensionsrådgivare som hjälper såväl pensionsfonder och andra 

kollektivavtalsparter, som företag med förvaltning och rådgivning kring premiebestämd och 

förmånsbestämd tjänstepension. Företaget grundades 1997 och har idag cirka 80 medarbetare 

fördelade över tre kontor.  

 

Om Floreijn 

Floreijn grundades 2007 av tre entreprenörer och finns i Rotterdam och Gouda. Bolaget växer snabbt 

och har vunnit stora kunder som exempelvis Unit4, TNS och Toyota Material Handling.  
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