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Tyren, bjørnen og banken Hanne Sindb\u00e6k Hent PDF Hvad gør en mand til den, han er? Og hvad gør en
drøm til meget mere end noget, der er glemt i morgen? Få svarene i denne anderledes og stærkt fascinerende

biografi om Saxo Bank og de to mænd bag det, der både er klassens højtråbende knægt - og en dansk
erhvervssucces af de sjældne.   Kim Fournais og Lars Seier Christensen har på få år skabt en

verdensomspændende investeringsbank og en formue i milliardklassen. De har trukket overskrifter med deres
politiske budskaber, åbenlyse forretningstalent og sponsorat af Danmarks bedste cykelhold - og de er blevet

beskyldt for at være sidegadevekselerere, asociale kapitalister og urimelige arbejdsgivere.   TYREN,
BJØRNEN OG BANKEN er en medrivende biografi om to mænd, der trives bedst i modvind. Det er en

inspirerende opskrift på et parløb mellem modsætninger. Og det er en uafrystelig fortælling om en barndom,
der ikke var for børn og gjorde to mænd voksne før tid.   Forfatter Hanne Sindbæk er en af Danmarks bedste
interviewere og mest stilskabende skribenter, og hun har haft fuld adgang til begge hovedpersoner og alle
omkring dem.   Hanne Sindbæk (f. 1962) er uddannet journalist. Hun er kendt for at gå tæt på, meget tæt på.
Siden 1998 har hun fokuseret på at beskrive dansk erhvervslivs top indefra, hvem de er, hvad de mener og

hvordan de arbejder. Hun har især skrevet for Berlingske Nyhedsmagasin og Berlingske Tidende, men hendes
artikler har også kunnet læses i Euroman, Jyllands-Posten og Community. TYREN, BJØRNEN OG BANKEN

er Hanne Sindbæks første bog. Læs mere om Hanne Sindbæk og hendes arbejde på
http://www.sindbaek.com/.   Citater fra bogen: "Der var kun én vej, og det var fremad, om så pressens kugler
hvinede om ørerne på dem." "Lars og Kim kastede sig ind i politik med samme indstilling, som de havde til
forretning - de var i det for at skabe resultater.""Og hvorfor skulle Saxo Bank ikke have de bedste af det

bedste? De høvlede jo penge ind. Man var for længst holdt op med at sige 1 million og 1 milliard ...""Faktisk
spillede de bevidst på deres image som hardcorekapitalister, for det var bedre, at man sagde, de var nogle
dumme kapitalistsvin, end at der pludselig bredte sig en opfattelse af, at banken led under finanskrisen."
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