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Kasi Jens Jam Rasmussen Hent PDF "Jeg har det sådan, at når stormen virkelig raser, så skal kaptajnen stå
ved roret og styre sit skib og ikke sidde og gemme sig i kabyssen. Han må tage det fulde ansvar for at få
tingene på plads. Og selv når det hele raser omkring mig, så formår jeg at holde hovedet koldt". – Jesper

Nielsen, august 2011 Kasi-Jesper var en mirakelmand i dansk sport. Han blæste nyt liv i det døende Brøndby
IF og samlede hele håndbolddanmark omkring drømmeholdet AGK. Det var fem forunderlige år midt i fi

nanskrisen. Indtil Jesper Nielsen i juli 2012 aflyste håndboldfesten AGK i et desperat forsøg på at redde sine
sidste millioner. Skibet sank, men ikke med kaptajnen. KASI er historien om Jesper Nielsen – hele vejen op
og hele vejen ned. Om en vestegnsdreng med en iværksætterdrøm, der gik i opfyldelse. Og om familiefirmaet

KasiGroup, der blev opslugt af en kapitalfond, blandt andet på en forventet efterbevilling, som i dag er
opgjort til 0 millioner kroner.

 

"Jeg har det sådan, at når stormen virkelig raser, så skal kaptajnen stå
ved roret og styre sit skib og ikke sidde og gemme sig i kabyssen.
Han må tage det fulde ansvar for at få tingene på plads. Og selv når
det hele raser omkring mig, så formår jeg at holde hovedet koldt". –
Jesper Nielsen, august 2011 Kasi-Jesper var en mirakelmand i dansk
sport. Han blæste nyt liv i det døende Brøndby IF og samlede hele
håndbolddanmark omkring drømmeholdet AGK. Det var fem

forunderlige år midt i fi nanskrisen. Indtil Jesper Nielsen i juli 2012
aflyste håndboldfesten AGK i et desperat forsøg på at redde sine
sidste millioner. Skibet sank, men ikke med kaptajnen. KASI er

historien om Jesper Nielsen – hele vejen op og hele vejen ned. Om
en vestegnsdreng med en iværksætterdrøm, der gik i opfyldelse. Og
om familiefirmaet KasiGroup, der blev opslugt af en kapitalfond,
blandt andet på en forventet efterbevilling, som i dag er opgjort til 0



millioner kroner.
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