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Aamund Henrik Tüchsen Hent PDF Asger Aamund har altid været en enspænder i dansk erhvervsliv. Allerede
som ung direktør gav han pokker i hierakiet og tog opgøret med sværvægterne i industriens magtfulde

netværk - siden har han konsekvent kaldt dem ’de nålestribede næsehorn’. På toppen af sin karriere satsede
han alt og tog springet fra lønmodtager til selvstændig, og da han fik 80 millioner kroner ud af salget af sin
første virksomhed, investerede han det meste af formuen i en hel ny branche i Danmark - biotek. Det er en af
verdens mest risikable forretningsområder, og gennem de seneste 20 år har begge virksomheder, Neurosearch
og Bavarian Nordic, gentagne gange været på kanten af at kuldsejle. "Aamund" er en erhvervs-biografi om
Asger Aamunds karriere, om nervepirrende medicinalforsøg, om hans opgør med tunge organisationsfolk,

med Novos mangeårige, legendariske topchef Mads Øvlisen og med toppolitikere fra alle sider af
folketingssalen. Karrieren er endnu ikke er forbi for den 68-årige erhvervsleder og meningsmager - og af

bogen fremgår det, at Aamund endnu mangler at få de sidste brikker til at falde på plads, før han for alvor kan
kalde sit livsværk for en vaskeægte succes for både ham og hans medaktionærer. Bogen er også en fortælling

om, hvordan Asger Aamund er blevet til den, han er. Om opvæksten i en usædvanlig familie, om hans
drømme om en karriere som skuespiller, om hans ægteskab med først Susanne Aamund og sidenhen Suzanne
Bjerrehus, der sammen med søsteren Jane Aamund og broderen Bjarke Aamund meget åbenhjertigt afslører
overraskende sider af privatpersonen Asger Aamund. Aamund fortæller også selv i bogen om sit liv og

hvorfor han giver pokker i hakkeorden og den offentlige mening. For ham kan ingen udfordring blive for stor.
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