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Två rådgivningsbolag ansluter till Hjerta
Hjerta välkomnar två nya förmedlarbolag till organisationen: Forssell &
Partners och Dinfond i Mälardalen AB. Genom dessa båda rekryteringar
stärker Hjerta sin närvaro i Stockholmsregionen samt Växjö.
– Det känns fantastiskt roligt att dessa bolag har valt att ansluta till Hjerta.
Unga, drivna rådgivare med framtiden för sig blir ett starkt tillskott till
rådgivarfamiljen, och ett naturligt led i generationsskiftet inom Hjerta, säger
Johan Zethraeus, vd Hjerta.
Ansvarig för Forssell & Partners, Daniel Forssell, har varit verksam inom
finansbranschen i sju år och startade för två år sedan upp det egna bolaget

Forssell & Partners AB, som nu blir en del av Hjertafamiljen. Bolaget är
verksamt inom liv- och tjänstepension samt värdepappersrådgivning. Bolaget
har kontor i Stockholm och Växjö.
– Att ansluta sig till Hjerta känns som en naturlig följd i vårt bolags
utveckling då vi befinner oss i en expansionsfas och ser goda synergier
tillsammans med en större organisation. Vi ser fram emot ett lysande
samarbete med Hjerta och det ska bli kul att träffa alla nya kollegor, säger
han.
Hjerta välkomnar även förmedlarbolaget Dinfond i Mälardalen AB. Daniel
Ragnegård, som ansvarar för bolaget, är verksam inom liv- och tjänstepension
samt värdepappersrådgivning. Daniel har bred erfarenhet av finansiell
rådgivning och kommer att utgå från Stockholm.
– Jag ser verkligen fram mot att vara verksam inom Hjerta och att arbeta nära
mina kunder med placeringar. Enligt mig är en av de viktigaste styrkorna att
organisationen är tydligt rådgivarstyrd. Det gör att vi rådgivare som arbetar
nära kunderna kan göra stor nytta genom att vara med och utveckla
erbjudandet löpande, konstaterar han.
Daniel Ragnegård nämner även planerna framtagna av Hjerta som något som
skapar stora värden för hans kunder över tid.
Johan Zethraeus ser de nya anslutningarna som en viktig del i företagets
expansion.
– Hjerta är inne i en omfattande tillväxtresa och har den senaste tiden
utvecklat och lanserat många spännande produkter och redskap. Vi söker
ständigt nya stjärnförmedlare och de nya anslutningarna är en viktig
pusselbit i resan framåt, säger han.

Om Hjerta
Hjerta är ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande Vi möter
behoven hos företag och individer med vårt breda erbjudande, vår starka lokala
närvaro och den stora organisationens möjligheter och fördelar. Vi levererar värde
för våra kunder genom engagemang, trygghet och innovation.

Idag finns vi på fler än 40 orter runt om i Sverige. Vi fortsätter att växa och skapa
framtidens bästa rådgivarkoncern nära våra kunder.
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