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Den tålmodige investor Helge Larsen Hent PDF Forlaget skriver: I Den tålmodige investor deler den kendte
aktieanalytiker Helge Larsen sin historie og sine erfaringer med os og viser med sit eksempel, hvordan man

med omtanke og tålmodighed kan opnå succes på aktiemarkedet.

”Jeg ikke bare interesserer mig for aktier – jeg er passioneret og stærkt optaget af dem og ikke mindst af den
virksomhed, som står bag papiret. De aktier, jeg som privat investor vælger at investere mig selv og mine –
og dermed også min families – penge i, er derfor aldrig grebet ud af det blå. Hvordan det af og til alligevel er
endt i rødt, og hvorfor jeg anbefaler investeringsstrategier frem for at gamble med kasinoets garanterede

risiko for tab, vil jeg fortælle om i denne bog.”

Uanset om du allerede investerer i aktier eller blot overvejer det, vil du i Den tålmodige investor finde gode
råd og inspiration til din egen investeringsstrategi.
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