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Söderberg & Partners Securities AB 

byter namn – blir Wealth Management 
Söderberg & Partners byter namn på det koncernbolag som erbjuder kapitalrådgivning och 

förmögenhetsrådgivning till privatpersoner, entreprenörer och institutioner. Bolaget hette tidigare 

Söderberg & Partners Securities AB, men från och med årsskiftet är namnet ändrat till Söderberg & 

Partners Wealth Management AB.  

Namnbytet sker för att tydliggöra bolagets verksamhet och erbjudande, samt underlätta 

orienteringen mellan Söderberg & Partners förmögenhetsrådgivning och koncernens övriga 

affärsområden. 

- Vi har sett en fantastisk utveckling av vår kapitalrådgivning och förmögenhetsrådgivning de 

senaste åren. Verksamheten har vuxit starkt och i Prosperas årliga ranking av private 

banking-aktörer har vi lyckats befästa vår position som ett av Sveriges absolut främsta 

företag inom förmögenhetsrådgivning. Satsningen fortsätter under 2020, och för att ge 

verksamheten bästa möjliga förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas byter vi namn 

och tydliggör erbjudandet, säger Joel Grönberg, vd för Söderberg & Partners Wealth 

Management. 

 

Utöver det nya namnet tilldelas Söderberg & Partners Wealth Management en egen logotyp inom 

ramarna för Söderberg & Partners befintliga varumärkesstruktur. 

 

För mer information, kontakta: 

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners  

Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se 

Tel: 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 och tjänster. 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. 

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

underbyggda råd gör skillnad. 


