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Söderberg & Partners ökar närvaron i 
Nederländerna 

- Breddar den geografiska täckningen i landet genom förvärvet av försäkringsrådgivaren 

RIVEZ 

 

Söderberg & Partners har förvärvat en betydande del av den nederländska försäkringsrådgivaren 

RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer B.V. RIVEZ är en mångfasetterad försäkringsrådgivare som hjälper 

individer, företag, institutioner och kommuner med olika typer av försäkringsprodukter, 

riskhanteringslösningar, och andra finansiella tjänster. Bolaget grundades 1997 och har sedan dess 

växt till att ha 70 anställda på fem kontor i den sydöstra delen av Nederländerna.  

 

Förvärvet är en viktig del i Söderberg & Partners arbete med att öka närvaron och den geografiska 

täckningen i Nederländerna, och spelar väl in i den långsiktiga planen att bygga ett starkt lokalt 

nätverk inom den nederländska pensions-, finans-, och försäkringsbranschen.   

- Jag är väldigt glad att RIVEZ blir en del av vårt växande nätverk i Nederländerna. De är ett 

lysande exempel på en lokal hjälte – ett väletablerat bolag med gedigen lokal förankring och 

ett starkt kundfokus. Vi tror på denna typ av bolag och de spelar en viktig roll i vårt arbete 

med att bygga en organisation med pålitliga rådgivare som täcker hela Nederländerna, säger 

Gustaf Rentzhog, vd och koncernchef för Söderberg & Partners.   

Utöver RIVEZ består Söderberg & Partners Nederländerna idag av Floreijn, Montae, samt ett 

Söderberg & Partners-bolag som ansvarar för drift och utveckling av Söderberg & Partners produkter 

och tjänsteplattform i Nederländerna.  

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 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. 
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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. 

 

 

 


