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SÖDERBERG & PARTNERS: ÖKAD SATSNING 

INOM SAK MED SIKTET MOT ATT BLI LANDETS 

STÖRSTA SAKFÖRMEDLARE INOM 2 ÅR 
 

Söderberg & Partners fortsätter sin stora satsning inom sakförsäkringsområdet. 

I september rekryterade Söderberg & Partners ett team på 20 personer 

specialiserade på risk- och försäkringsfrågor inom den offentliga sektorn. Nu 

förstärker företaget ytterligare med personal och fortsätter sin satsning mot 

industri.  

Söderberg & Partners är sedan 2007 den snabbast växande aktören inom industri och nu 

förstärks verksamheten ytterligare. Nyanställda Martin Flink kommer tillsammans med 

framförallt Björn Thorstrand och Stefan Nybacka att fokusera på att få industriverksamheten 

att växa inom Söderberg & Partners. Martin Flink har lång och gedigen erfarenhet inom 

området och kommer närmast från Marsh, där han bland annat varit chef för Client Practice, 

Client Executive för större industriföretag, specialist inom mergers och acquisitions, 

bolagsjurist och compliance officer samt tidigare även affärsområdeschef för Affinity.  

 

I planerna för Söderberg & Partners satsning på industri ingår att rekrytera ytterligare fyra till 

sex personer under 2012 och ytterligare sex till åtta personer under 2013.  

”Jag är glad över att Martin Flink har valt att komma till oss på Söderberg & Partners. Genom 

honom och de kommande rekryteringarna kommer vi att förstärka vårt erbjudande till 

industriföretag och aktörer inom private equity, säger Gustaf Rentzhog, vd på Söderberg & 

Partners.” 

 

 

För mer information: 

Gustaf Rentzhog, koncernchef Söderberg & Partners, tfn: 08-451 50 01,  

e-post: gustaf.rentzhog@soderbergpartners.se 

Oscar Sohl, partner, rådgivare, tfn 070- 548 60 20, oscar.sohl@soderbergpartners.se  

Louise Hagsten, marknadschef Söderberg & Partners, tfn: 08-451 50 17,  

e-post: louise.hagsten@soderbergpartners.se 
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Snabba fakta om Söderberg & Partners 

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande obundna förmedlare av liv- och 

pensionsförsäkringar med Nordens största fristående analysavdelning inom försäkringar. Företaget 
har en mängd olika verksamheter i tre affärsområden: 

 Advisory 

 Services 
 Asset Management 

Vision och ledord 

Söderberg & Partners vision är att vara den ledande förmedlaren av försäkringar och finansiella 

produkter i Sverige, genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. 

Målsättningen är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget 

före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.  

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. 

 
 


