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Børshaj Lars Tvede Hent PDF Spænd sikkerhedsbæltet og hold fast, når Lars Tvede fortæller historien om,
hvordan han blev milliardær - og en vaskeægte børshaj.

Lars Tvedes liv har været et eventyr. Han begyndte sin karriere med at vaske toiletter for ni kroner i timen,
men var kun 20 år, da han spekulerede sig til en vingård i Andalusien. Som 30-årig var han gulddrengen i
Klaus Riskærs koncern. Som 40-årig grundlagde han et selskab, som blev 45 milliarder kroner værd på
børsen. Han er i dag anerkendt som en førende ekspert i finansmarkederne og har skrevet internationale

bestsellere om børshandel.

Lars Tvede har levet som hippie, yuppie og nørd. Hans historie handler om vilde opture og brutale nedture,
om rejser og eventyr, knofedt og gearing. Følg også investoren og iværksætteren, når han giver sit bud på

fremtiden: Hvor skal man som privat investor satse sine sparepenge? Hvornår kommer robotterne? Hvad sker
der, når computerne bliver klogere end os? Hvad vil kineserne bruge deres penge på?

 

Spænd sikkerhedsbæltet og hold fast, når Lars Tvede fortæller
historien om, hvordan han blev milliardær - og en vaskeægte børshaj.

Lars Tvedes liv har været et eventyr. Han begyndte sin karriere med
at vaske toiletter for ni kroner i timen, men var kun 20 år, da han
spekulerede sig til en vingård i Andalusien. Som 30-årig var han

gulddrengen i Klaus Riskærs koncern. Som 40-årig grundlagde han
et selskab, som blev 45 milliarder kroner værd på børsen. Han er i
dag anerkendt som en førende ekspert i finansmarkederne og har

skrevet internationale bestsellere om børshandel.

Lars Tvede har levet som hippie, yuppie og nørd. Hans historie
handler om vilde opture og brutale nedture, om rejser og eventyr,
knofedt og gearing. Følg også investoren og iværksætteren, når han
giver sit bud på fremtiden: Hvor skal man som privat investor satse
sine sparepenge? Hvornår kommer robotterne? Hvad sker der, når
computerne bliver klogere end os? Hvad vil kineserne bruge deres

penge på?

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Børshaj&s=dkbooks

