Tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới: 17 tuổi tự lập công ty, 26 tuổi trở thành tỷ phú
Chủ nhật, 06 Tháng 8 2017 08:06 -

"Tôi cho rằng rất nhiều người đã được học code ở trường trung học
nhưng họ không coi trọng điều đó. Đối với tôi nó giống như sở
thích, trò chơi và càng ngày tôi lại càng cảm thấy hứng thú", John
Collison nói.

Trong danh sách tỷ phú mới đây của tạp chí Forbes, John Collison - đồng sáng lập công ty
thanh toán Stripe người Ireland - đã được bình chọn là tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới.

Stripe là một hệ thống thanh toán trên nền tảng web và mobile dành riêng cho cộng đồng các
nhà phát triển ứng dung bao gồm các công cụ và APIs giúp người dùng có thể tự thiết kế hệ
thống thanh toán trực tuyến riêng, phù hợp với mô hình kinh doanh của mình.

Collison năm nay 26 tuổi - trẻ hơn Spiegel - đồng sáng lập ứng dụng nhắn tin Snapchat vừa mới
ra công chúng gần đây. Theo ước tính của Forbes, tổng tài sản ròng của Collison hiện nay là
1,1 tỷ USD.

Trong tháng 11, Stripe đã kêu gọi được 150 triệu USD trong một vòng gọi vốn, nâng giá trị của
công ty lên 9,2 tỷ USD. "Giao dịch này đã đưa Collison trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất trên
thế giới", theo Forbes.

Từ nhỏ, Collison và người anh Patrick đã học cách viết code và thường xuyên so tài với nhau.
Khi mới chỉ là một cậu bé 10 tuổi, Collison đã đến nhà sách tìm sách dạy viết code và thực
hành theo. Ngày đó, vùng Limerick nơi Collison ở chỉ là một ngôi làng nhỏ - nơi người ta phải
mua một loại đĩa vệ tinh đặc biệt để có thể kết nối internet.
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Trước khi hai người bắt tay vào thành lập Stripe, họ đã thành lập một startup công nghệ khác
gọi là Auctomatic và bán được với giá 5 triệu USD trong năm 2008 khi mới chỉ là hai chàng
thiếu niên 17,19 tuổi.

Dưới sự sáng lập và điều hành của anh em nhà Collison, chỉ trong vòng 6 năm, Stripe đã bành
trướng hoạt động tại hơn 25 quốc gia, tập trung vào việc cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngân
hàng, chống gian lận và các công nghệ cần thiết để vận hành các hệ thống thanh toán trực
tuyến.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Fortune mùa hè năm ngoái, John Collison chia sẻ: "Bạn
không cần phải đi xây dựng mọi thứ từ đầu. Stripe sẽ cung cấp cho bạn tất cả cơ sở hạ tầng để
làm một cái gì đó, một cách, khá là phức tạp".

Theo Anh Sa

Nhịp sống kinh tế/Time
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