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Milliardær på Skype x2 Lars Ole Løcke Hent PDF Janus Friis gjorde det, som vi alle drømmer om. Han blev
milliardær ved at sælge sit livsværk Skype. Ja, han blev endda milliardær to gange – først ved at sælge til

internetgiganten eBay og anden gang i en handel med Microsoft.

Succesfuld iværksætter var ellers ikke den livsbane, der lå foran Janus Friis, da han fra en stilling som
telefonpasser kastede sig ud i det mest fantastiske erhvervseventyr. Sammen med sin svenske partner Niklas
Zennström udfordrede Janus Friis først musikindustriens giganter og siden de allerstørste teleselskaber.

Undervejs måtte de leve i skjul for advokater og flygte fra nærgående detektiver, der på
underholdningsindustriens vegne ville knuse de to iværksættere.

Milliardær på Skype er den medrivende fortælling om, hvordan Janus Friis og Niklas Zennström mod alle
odds opbyggede Skype og tjente milliarder på det."
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