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Erik Damgaard Birgitte Erhardtsen Hent PDF Intet kunne gå galt for den unge Erik Damgaard, fra han fik en
god ide på et studieophold i USA, til han som ung ingeniørstuderende i Danmark opfandt et revolutionerende
nyt it-system. Erik Damgaard blev kaldt et geni og verdens bedste programmør, og medvinden fortsatte, da

han opbyggede Damgaard Data sammen med broren og fusionerede det med konkurrenten. Succesen toppede,
da han som beundret erhvervsikon solgte livsværket til giganten Microsoft for milliarder.

Oven på salget kastede Erik Damgaard sig ud i nye udfordringer. Han rundede Microsofts hovedkvarter,
vendte hjem til Danmark igen og skabte sig en ny drøm om grøn energi. I stedet for, som sin bror, at sætte

formuen i passive obligationer og aktier, blev han tændt af en ny vision: At skabe Europas største
energiselskab indenfor vind og overgå det, han og broderen havde skabt i Damgaard Data.

Erik Damgaard sigtede højt og ambitiøst og satsede på at skabe nye erhvervsimperier, investerede sammen
med Milliardærklubben sine mange millioner i vindparker, finans og ejendomme og satte sig for bordenden i

bestyrelsen i en række selskaber.

Længe så det ud til, at Erik Damgaaard var i stand til at gentage succesen med Damgaard Data. Han
fordoblede formuen i takt med, at de glohede aktie- og ejendomsmarkeder eksploderede.

Men kort før finanskrisen ramte verden, mødte Erik Damgaard sin femme fatale, Anni Fønsby. Distraheret af
sin store kærlighed og et nyt liv som kendis i den kulørte presse, smuldrede værdierne for ham, og drømmen

om en ny paneuropæiske grøn virksomhed brast.

I dag har Erik Damgaard ryddet op i sit liv. Ejendomme, aktier, lystgårde og sommervillaer er solgt. Som
programmør hjemme i kælderen dyrker han kernekompetencen og satser bl.a. på at udvikle verdens bedste it-

system til valutahandel og omskabe sin tyske bank til en konkurrent til Saxo Bank.
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Intet kunne gå galt for den unge Erik Damgaard, fra han fik en god
ide på et studieophold i USA, til han som ung ingeniørstuderende i
Danmark opfandt et revolutionerende nyt it-system. Erik Damgaard
blev kaldt et geni og verdens bedste programmør, og medvinden

fortsatte, da han opbyggede Damgaard Data sammen med broren og
fusionerede det med konkurrenten. Succesen toppede, da han som
beundret erhvervsikon solgte livsværket til giganten Microsoft for

milliarder.

Oven på salget kastede Erik Damgaard sig ud i nye udfordringer.
Han rundede Microsofts hovedkvarter, vendte hjem til Danmark igen
og skabte sig en ny drøm om grøn energi. I stedet for, som sin bror,



at sætte formuen i passive obligationer og aktier, blev han tændt af
en ny vision: At skabe Europas største energiselskab indenfor vind
og overgå det, han og broderen havde skabt i Damgaard Data.

Erik Damgaard sigtede højt og ambitiøst og satsede på at skabe nye
erhvervsimperier, investerede sammen med Milliardærklubben sine
mange millioner i vindparker, finans og ejendomme og satte sig for

bordenden i bestyrelsen i en række selskaber.

Længe så det ud til, at Erik Damgaaard var i stand til at gentage
succesen med Damgaard Data. Han fordoblede formuen i takt med,

at de glohede aktie- og ejendomsmarkeder eksploderede.

Men kort før finanskrisen ramte verden, mødte Erik Damgaard sin
femme fatale, Anni Fønsby. Distraheret af sin store kærlighed og et
nyt liv som kendis i den kulørte presse, smuldrede værdierne for

ham, og drømmen om en ny paneuropæiske grøn virksomhed brast.

I dag har Erik Damgaard ryddet op i sit liv. Ejendomme, aktier,
lystgårde og sommervillaer er solgt. Som programmør hjemme i

kælderen dyrker han kernekompetencen og satser bl.a. på at udvikle
verdens bedste it-system til valutahandel og omskabe sin tyske bank

til en konkurrent til Saxo Bank.
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