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BESKRIVNING

Mats Qviberg, född 1953, har varit verksam under hela den moderna aktiemarknadens utveckling i Sverige
- från dess roll som investeringsmöjlighet för de mest besuttna till att bli hela svenska folkets sparform.
1989 bildade han tillsammans med Sven Hagströmer investmentbanken Hagströmer & Qviberg. 2010
drogs HQ Banks tillstånd in, vilket slog ner som en bomb. En turbulent tillvaro följde, inte minst för att
det 20-åriga samarbetet mellan Mats Qviberg och Sven Hagströmer sprack och för att en rättsprocess tog
vid. Mats Qviberg menar att Finansinspektionen drog fram som en ?barnarmé med handgranater?Mats
Qviberg, en av vår tids mest omtalade affärsmän, berättar i denna bok om många av de människor han
mött, och en del får sig en släng av sleven, han berättar om centrala händelser i sitt liv och hur detta har
format honom.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Jussi Adler-Olsen - Wikipedia

En av mina favoritserier är den om Avdelning Q av Jussi Adler-Olsen. Den är rolig, spännande och bra.
Jag har lyssnat på böckerna och gillar Stefan Sauks ...

Begagnade böcker, kurslitteratur. Antikvariat | Bokbörsen

Biblioteksida för utlåning av e-böcker och ljudböcker

Boken om Q av Lotta Byqvist - LitteraturMagazinet

I boken får man svaret på frågan i titeln. ... Varför är det så ont om Q?. Bonniers barnbibliotek. Lätt att
läsa-serien 214. Illustrerad av Björn Berg.
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