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Söderberg & Partners rekryterar Stefan 

Rocklind 
- Stjärnförvaltaren från Danske Bank blir räntestrateg inom den nya analysorganisationen 

Investment Management  

- Etablerar även ett Advisory Board med externa medlemmar för att ge stöd i frågor 

avseende tillgångsklassallokering. 

Söderberg & Partners har under det senaste året genomfört en rad förändringar i syfte att ytterligare 

stärka sin analys- och förvaltningsorganisation. Bland annat har de tidigare individuella avdelningarna 

för produktanalys, marknadsanalys, och Portföljförvaltning slagits samman till en ny enhet med 

namnet Investment Management. 

Värvar Stefan Rocklind från Danske Bank Asset Management  

Till den nya enheten Investment Management har Söderberg & Partners rekryterat Stefan Rocklind. 

Han kommer närmast från Danske Bank Asset Management där han var chef för den svenska 

ränteförvaltningen. Stefan har en gedigen bakgrund inom räntor där han har arbetat för flera banker 

inom Norden de senaste 20 åren. Han har bred erfarenhet av både den svenska samt de globala 

marknaderna inom olika nivåer av kreditrisk. Stefan kommer att arbeta som räntestrateg inom 

Investment Management. 

 

- Vi ser fram emot att arbeta med Stefan som vi är övertygade kommer att tillföra mycket 

kompetens till ett område med stort fokus för oss, säger Matthias Gietzelt, som tillsammans 

med Kajsa Brundin leder den nya enheten Investment Management. 

Etablerar Advisory Board 

Söderberg & Partners har även etablerat ett Advisory Board med en kärna av externa medlemmar för 

att ge ytterligare stöd i strategiska och taktiska frågor avseende tillgångsklassallokering. 

Medlemmarna i det nyinrättade Advisory Board är: 

• Per Frennberg: Styrelseordförande i AP7, tidigare CIO på Alecta 

• Mårten Karlsson: Tidigare Head of Bank and Country Risk Analysis på SEB, numera verksam 

inom eget bolag 

• Rikard Lundgren: Konsult och med lång och bred erfarenhet från Europas finansmarknad där 

han arbetat med olika hedgefondstrategier. 

• Vance Serchuk: Executive Director på KKR Global Institute med geopolitik som expertområde. 



Magnus Danielsson är ansvarig för Söderberg & Partners fondanalys och leder även arbetet med det 

nya Advisory Board 

- Finansmarknaderna är konstant svårnavigerade, och i synnerhet nu under den globala 

pandemin. Genom vårt nyinrättade Advisory Board tillför vi ytterligare kompetens till vår 

analys från en rad viktiga områden som exempelvis geopolitik, kreditmarknaden, samt reala 

och alternativa tillgångar, säger Magnus Danielsson. 

 

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 

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

underbyggda råd gör skillnad. 
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