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SÖDERBERG & PARTNERS: NU TAR VI 
YTTERLIGARE ETT STEG MOT ATT BLI 
SVERIGES STÖRSTA FÖRMEDLARE AV 
SAKFÖRSÄKRINGAR  
Den 6 juli 2012 blev Colemont Sweden AB en del av Söderberg & 
Partners. Företaget fortsätter därigenom sin stora satsning på 
sakförsäkringsområdet med ytterligare nio nya medarbetare. 
Sedan tidigare har bland annat ett team om över 20 personer 
specialiserade på risk- och försäkringsfrågor för den offentliga 
sektorn anslutit til l Söderberg & Partners.  

Förvärvet av Colemont Sweden AB sker inom ramen för den stora satsning 
som Söderberg & Partners gör tillsammans med Stefan Nybacka, Jan Hallberg, 
Oscar Sohl och Björn Haglund. Tillsammans med de framgångar som teamet 
redan nått sedan starten för ett drygt halvår sedan bidrar förvärvet till att nu 
etablera Söderberg & Partners som landets näst största risk- och 
försäkringsrådgivare för den offentliga sektorn.  

- Söderberg & Partners är redan Sveriges största och ledande förmedlare 
inom livförsäkringsområdet och vi har ett tydligt mål att bli störst och 
ledande även inom sakförsäkring. Jag är därför mycket glad över att 
Johan Ståhle och hans team på Colemont Sweden AB har valt att 
arbeta tillsammans med oss. Genom deras professionella bidrag inom 
offentlig marknad samt övrig sak och livförsäkring kommer vi 
ytterligare att stärka vårt erbjudande såväl till offentliga-som liv och 
industrikunder samt organisationer, säger Gustaf Rentzhog, vd 
Söderberg & Partners. 

 

- Med nyskapande systemstöd, ett redan väldigt starkt team och unik 
tillväxt inom sak och livförsäkring ser vi Söderberg & Partners som en 
perfekt samarbetspartner för framtiden. Vi har varit väldigt måna om 
att hitta en kompetent och långsiktig ägare med rätt värderingar och 
kompetens till Colemont Sweden AB och våra kunder. Vi är därför extra 
glada att idag få bli en del av Söderberg & Partners, säger Johan Ståhle, 
vd Colemont Sweden AB.
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För mer information: 
Gustaf Rentzhog, koncernchef Söderberg & Partners, tfn: 08-451 50 01, 
gustaf.rentzhog@soderbergpartners.se 
 
Oscar Sohl, partner Söderberg & Partners, rådgivare, tfn 070- 548 60 20, 
oscar.sohl@soderbergpartners.se 
 
Louise Hagsten, marknadschef Söderberg & Partners, tfn: 08-451 50 17, 
louise.hagsten@soderbergpartners.se 
 
 
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. 

 
 


