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Kjøpmann Konrad Ofting står tiltalt for økonomiske misligheter i forbindelse med en konkurs. Når rettssaken
begynner, frasier han seg retten til advokat og velger å føre ordet selv. Men det som skulle være et forsvar, blir
i stedet et angrep, et hemningsløst utfall mot den kulturen av grådighet og kameraderi som blomstrer i et lite,
men rikt land, der utsiktene til personlig vinning og profitt går foran det meste. Med beisk humor og stor
språklig kraft sprenges rammene for rettssalsdramaet og avdekker tragedien til et menneske av den gamle tid,
som kjemper forgjeves for å mestre den nye. En roman om penger, om et hode fullt av tanker som aldri gir
fred, og om en manns kamp mot overmakten.
50 % rabatt for alle studenter! Kapital har stoff som passer unge og studenter.
Gjennom Kapital kan unge holde seg oppdaterte på alt som skjer i næringslivet. Kapital's oversikt over de 400
rikeste personene i Norge Kapital 500 Største; oversikt over Norges 500 største firmaer Vi har samlet noen av
Norges beste analytikere, aksjeeksperter, porteføljeforvaltere til en halvdagskonferanse. Reitan Kapital er ett
av fem forretningsområder i Reitangruppen og ledes av Magnus Reitan. Investeringsselskapet ble opprettet i
mai 2016, som en følge av at. Odin Office. Med Odin Office har du full tilgang til alle fakturaer sendt via
Odin Kapital, alle transaksjoner gjennomført på betalingsautomaten og hele regnskapet. Spar Kapital Investor

AS ble etablert 15. august 2001. Hjemmesiden er under endring. Våre aksjonærer bes benytte tildelt
brukernavn og passord. Vi er her for deg. Griff Kapital utgjør et proaktivt team som gjerne vil bidra med
aktive investeringsråd til deg eller din virksomhet, basert på en uavhengig og. Griff Kapital ble stiftet i 2002.
Selskapet er et uavhengig kompetansemiljø som gir aktive investeringsråd til profesjonelle kunder slik at de
lykkes med sin.
Innhold INTRO Av Mari Trommald Økte forskjeller – gjør det noe.

