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Våren 2015 skakades Sveriges näringsliv. Industrisektorns åldrande kung, Sverker Martin-Löf, tvingades
lämna alla sina uppdrag i Handelsbankssfären efter månader av skriverier i pressen om privatjet och
representationsjakter. I samma veva föll även Martin-Löfs kronprinsar: SCA:s vd Jan Johansson och
Industrivärdens vd Anders Nyrén. Men det ingen visste var att trions sorti föregicks av en brutal maktkamp i
Handelsbankssfären en kamp där både lögn och media blev vapen, och där förräderi och svek blev
vardagsmat.
Och där mycket av det som målades upp som sanning i själv verket var något helt annat. Tronstriden tar er
med bakom kulisserna i Handelsbankens palats, till jaktanläggningen Henvålen och till de hemliga möten som
omgav ett av de största maktskiftena i svensk industrihistoria. Priset i kampen var kontroll över svenska bolag
värda hundratals miljarder kronor. Först nu kan det berättas vad som egentligen hände. JENS B
NORDSTRÖM är ekonomireporter på TV4. Han har arbetat som stringer i New York och tidigare varit bosatt
i Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. Nordström har en examen i statskunskap från Uppsala
universitet.
På fritiden gillar han att lyssna på klassisk musik och att åka skidor. För sin förra bok Saabs sista strid (Lind
& Co, 2014) vann han den prestigefyllda Guldspaden. Sagt om Tronstriden: "Tronstriden nyanserar bilden av
SCA-härvan." Edvard Hollertz, Norrköpings Tidningar "Utmärkt läsning för den som vill följa med i spelet
bakom kulisserna." Skaraborgs Allehanda "House of cards på SCA." Tonchi Percan, Dagens Opinion
Industrisektorns åldrande kung, Sverker Martin-Löf. Industrisektorns åldrande kung, Sverker Martin-Löf,
tvingades lämna alla sina uppdrag i Handelsbankssfären efter månader av skriverier i pressen om privatjet och
… Köp 'Tronstriden : maktkampen i Industrivärden' bok nu. I förra veckan lyssnade jag på ljudboken
”Tronstriden – maktkampen i Industrivärden” via Storytel (som jag inte har något samarbete med). Tfn:

0709837654 E-post: kansli@fgj.
Pris: 222 kr. Ladda ner Tronstriden - Maktkampen i Industrivärden som E-bok till din mobil 100% gratis i
14 dagar. SVD:s granskning av excesser i forma av resor och jakter i SCA har fått flera priser och hyllats av
många. , industrivärden. Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa
upplevelsen. Utdelningshöjningar generellt sett från portföljbolagen lär vara av stort intresse för
Industrivärden. Fri frakt. Nyheter.
Andreas said: Det är en intressant läsning om en maktkamp inom Handelsbanken / Industrivärden. Adress:
Föreningen Grävande Journalister, Internationella Byrån Köpmantorget 1 111 31 Stockholm. Tronstriden Maktkampen i Industrivärden. Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. #lind-co #bokbloggar #boktips
#författare #böcker #lästips #bokrecensioner #9789174618105 Hitta mer. Tronstriden - maktkampen i
Industrivärden är en svensk bok, utgiven år 2016, som skildrar händelserna i Svenska Cellulosa AB SCA,
Industrivärden och Svenska. Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. Maktkampen i Industrivärden
Författare: Jens B Nordström Tronstriden - Maktkampen i Industrivärden.
Det var en väldigt lång bok, nästan 8 timmar, så det tog ett tag att ta sig igenom den. Tronstriden maktkampen i Industrivärden är en svensk bok, utgiven år 2016, som skildrar händelserna i Svenska Cellulosa
AB SCA, Industrivärden och Svenska.

