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Pension Poul Dengs\u00f8e Hent PDF Pensionsopsparinger er en af de største investeringer, vi foretager os i
vores liv. Alligevel interesserer mange danskere sig ikke for, hvordan deres pensionspenge forvaltes. Mange
føler, at pensioneringen ligger så langt ude i fremtiden, eller at pensionsmarkedet er så uforståeligt, at de ikke
har lyst til at bruge meget tid på det. Men i hvilke andre situationer ville man aflevere 10-15 procent af sin
løn hver måned uden at sætte sig ind i, hvad der sker med den? I Pension trækker Povl Dengsøe på sin store

erfaring inden for pensionsmarkedet og giver en række gode råd og tips til, hvordan man indretter sin
pensionsordning, så den passer til ens ønsker og behov. Uanset om man drømmer om en tilværelse ved Cote d
Azur eller at få tid til at passe sin have og læse bøger, vil bogen kunne hjælpe læseren med at sammensætte
og planlægge pensionsordningen, så det bliver muligt at udleve drømmen. + Derfor er pensionen så vigtig +
Få den ønskede økonomi i alderdommen + Giver overblik over pensionssystemet + Ikke kun for folk med

formue
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