i n b j u d a n

Varmt välkommen till
Söderberg & Partnersdagen
Fredagen den 26 september

vill vi tillsammans med Dig och våra

samarbetspartners avnjuta den årligt återkommande Söderberg & Partnersdagen.
Dagen startar med intressanta föreläsningar på Stockholm City Conference Center
som är beläget på Barnhusgatan 12-14, kongresshallen samt dottersalonger. Under och
efter föredragen träffar Ni våra sponsorer vid deras utställningsytor i kombination med
aktiviteter. Efterföljande mingel sker på Club Ambassadeur, Kungsgatan 18.

Söderberg & Partners har sedan start växt till Sveriges ledande oberoende
förmedlare av liv- och pensionsförsäkringar med Nordens största analysavdelning
internt. Företaget grundades 2004 då en kärna av analytiker lämnade ett av Sveriges
stora finansbolag. Företaget är beläget på ett 20-tal orter över hela Sverige med totalt
strax över 400 medarbetare. Förutom kontoren i Sverige finns analysverksamhet i
London och kontor i Kina.

Program
13:00 – 13:30

Gustaf Rentzhog
P-O Söderberg

invigningstal

Stora Salen
13:30 – 14:15
14:30 – 15:00
15:15 – 15:45
16:00 – 16:30
16:45 – 17:15
17:30 – 17:45

Mats Odell
Mats Wester
Mikael Claesson
Mats Ohlsson
Fredrik Sträng
Maria Akraka

flytträtt och pensioner
länsförsäkringar - allvar vs lek
moderna - framtidens pensionsrådgivning
kaupthing - riskfonder
om kostnaden är personlig tragedi, vilka krav ställs på analysen?
sammanfattning och information

Sal 2
13:30 – 14:15
14:30 – 15:00
15:15 – 15:45
16:00 – 16:30
16:45 – 17:15

Carl-Adam Högberg
Jens Magnusson
Fredrik Strömberg
Thomas Peterson
Johan Lindqvist

hur hittar du vinnarna i fonddjungeln
seb - vem betalar välfärden?
insiders - beviset för att kostnader är långt ifrån allt?
euro accident - hälsoförsäkringar, en framtidsinvestering?
makroekonomi - att prognostisera framtiden

Sal 3
13:30 – 14:15
14:30 – 15:00
15:15 – 15:45
16:00 – 16:30
16:45 – 17:15

Erik Rosengren
Andreas Janson
Olof Dahlbeck
Johan Gunnarsson
Joel Grönberg

nytänkande inom sakförsäkringar
cgu - framtidens pensionsprodukter
erik penser - om ep/aktuell emission
bliwa - gruppförsäkring - med fokus på kundnytta
hur hittar du vinnarna bland livbolagen - hur analyserar vi dem?

kväll
19:00 – 22:00>

Efterföljande mingel på club ambassadeur, kungsgatan 18, mat/dryck

registrering görs kl 12:30 på stockholm city conference center, barnhusgatan 12-14

Talare
Maria Akraka
konferencier
Mikael Claesson
vd
moderna liv & pension
Olof Dahlbeck
försäljningschef
erik penser
Carl-Adam Högberg
vd asset management
söderberg & partners
Joel Grönberg
ansvarig analys london
söderberg & partners
Johan Gunnarsson
marknadschef,
bliwa

Andreas Jansson
vd
cgu life
Johan Lindqvist
makroanalytiker
söderberg & partners
Jens Magnusson
välfärdsekonom
seb
Mats Odell
finansmarknadsminister
Mats Ohlsson
chef riskfonder
kaupthing
Jon Persson
analytiker
söderberg & partners

Thomas Petersson
vd
euro accident
Gustaf rentzhog
koncernchef
söderberg & partners
Erik Rosengren
ansvarig risk consulting
söderberg & partners
Fredrik Sträng
bergsklättrare &
äventyrare
Fredrik Strömberg
kapitalförvaltare
söderberg & partners
Mats Wester
pensionsexpert
länsförsäkringar

Information
När

fredagen den 26:e september från kl 12.30

Var

föreläsningar samt utsällning på
stockholm city conference center, barnhusgatan 12-14.
efterföljande mingel på ambassadeur, kungsgatan 18.

Tema

kvalitet - kostnader  
kostnader är en viktig parameter, men är det verkligen den enda?
temat för dagen är därför:
hur mäter vi kvalitet i försäkrings- och sparprodukter?

Osa

antalet platser är begränsat, inbjudan gäller för dig och en gäst.
anmälan senast den 15:e september på
www.soderbergpartnersdagen.se

Kontakt

08 - 451 50 00
johan sundstrand & jina zachrisson
event@lkc.se
www.soderbergpartnersdagen.se

Sponsorer

Söderberg & Partners, Regeringsgatan 45, 103 96 Stockholm
Växel: 08 451 50 00, Fax: 08 451 50 99, www.soderbergpartners.se

