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Det bedste bud Anders-Peter Mathiasen Hent PDF Forlaget skriver: - hvordan Fritz Schur rev tæppet væk
under Dong, Bjarne Corydon sneg en handel gennem Christiansborg, og Goldman Sachs gjorde en

gylden forretning

Bogen udkom sidste år på Peoples Press. Hovedland har efter aftale med forfatteren overtaget bogen.
Den prisbelønnede journalist og forfatter Anders-Peter Mathiasen giver i "Det bedste bud" et blik bag om det
politiske drama omkring salget af Dong til amerikanske Goldman Sachs. "Det bedste bud" er en fortælling om
det dramatiske forløb op til at det statslige energiselskab Dong blev delvist privatiseret, samt om de interne
magtkampe, der blandt andet involverede en meget offentlig fyring af direktøren Anders Eldrup, der efter 11
år hos Dong blev sendt bort i vanære. "Det bedste bud" er en spændende afsløring af den meget offentlige
Dong-sag, der har været så profitabel for de ledende medarbejdere i Dong og investorerne fra Goldman

Sachs, at handelen ikke virker helt fin i kanten.
Anders-Peter Mathiasens bog henter inspiration i Ole Krogsgaards Bureaukraterne tar magten, hvori

erhvervsmanden Krogsgaard har behandlet DONG sagen over 50 sider.
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