Tato kniha: "Akcie a burza – jediná kniha, kterou potřebuješ", napsaná od investora Ladislava Konečného,
z internetu léta známého, je určena pro širokou veřejnost od 11 do 85 let. Kniha neobsahuje žádné komplikace a přesto popisuje do největších detailů, jaké parametry by měly mít akcie a podniky pro krátkodobou
i mnohaletou bezpečnou a výnosnou investici. Je zde dvacet podniků a bank, od kterých akcie je možno
koupit a držet věčně jen pro dividendy jako důchod. Technická a fundamentální analýza akcií, jaká nemá na
světě obdoby. Kniha je výsledkem dlouholeté vlastní praxe s akciemi a vysokého studia všech rozumných
knih. Kniha popisuje strategie nejslavnějších investorů, ale také vlastní zkušenosti. Jedná se zde taktéž
o fondech, pojištění a důchodu. Malá lekce ekonomie pro investory je zde. Kniha obsahuje sbírku moudrostí
o akciích, penězích a burze. Je zde historie tří krizí a krachů na burze a také česká privatizace. Zdejší lexikon
vysvětluje 195 finančních pojmů. Kniha vypráví krátké, poučné příběhy investorů, podniků a jejich akcií.
Popsána je i investice do zlata, surovin a derivátů. Jestli polovinu toho už znáte, pak je ta kniha dobrý dárek
pro vašeho syna, otce nebo bratra, na Vánoce, svátek a narozeniny. Roku 2011 to byla jediná sympatická,
prodávaná česká kniha, která popisuje rozumné investování do domácích i zahraničních akcií.

Autor knihy Ladislav Konečný se narodil v březnu roku 1954 ve středních Čechách. Roku 1972 se vyučil
řemeslo v Praze. 1974 a 1978 získal dvě středoškolské maturity v Praze. Roku 1990 začal investovat do
zahraničních akcií. První webstránku pro investování si založil roku 2003. Od roku 2006 má ta webstránka
adresu nr1a.com/AKCIE. Díky té webstránce se stal známý investor a téměř každý den hledá někdo s
Google: Ladislav Konečný akcie. Autor knihy je také finanční poradce, avšak jen zadarmo v diskusním fóru
forum.nr1a.com. Roku 2011 Ladislav Konečný napsal a vydal tento bestseller o investování česky a každé
dva roky vychází nové vylepšené vydání. Stejně tak vyšla tato kniha i německy, anglicky a španělsky. Kdo
je to ten Ladislav Konečný? Soukromý investor, cestovatel, spisovatel jedné investiční knihy ve čtyřech
jazycích a finanční poradce jako hobby.
Tuto vzácnou knihu si můžete objednat na stránce nr1a.com/kniha.htm
nebo E-mailem na nr1a@seznam.cz

