
TJÄNSTEFÖRETAG

Flyme siktar mot Asien
2006-10-04 | Publicerad 13:39  |  Uppdaterad 2007-11-14, 02:15

Lågprisflyg till Asien är krisdrabbade flygbolaget Flymes nya recept. Det säger nye storägaren John Robert Porter i en intervju i Veckans
Affärer.

I förra veckan kom uppgifter om att engelsmannen John Robert Porter via sitt fraktflygbolag Global Supply Systems
gått in som ägare i lågprisflygbolaget Flyme. Porter bekräftar nu att han köpt in sig i Flyme och avslöjar att det finns
planer på att starta flyglinjer till Asien.

- Jag tror väldigt mycket på Flymes möjligheter att etablera ett konkurrenskraftigt alternativ på rutter till Bangkok.
Och jag tror att flygningarna kan komma i gång ganska snart”, säger John Robert Porter i en intervju som publiceras i morgondagens Veckan Affärer.

Porter är arvtagare i tredje led till livsmedelskedjan Tesco. Han äger 51 procent i Global Supply Systems, som startade sin verksamhet för fem år sedan.

- Sverige är en sofistikerad och utmärkt bas för att etablera ett lågprisflyg. Det viktigaste för mig när jag kliver in är att företaget redan nått en vinstbringande
verksamhet för inrikesflyget. Flyme har en bra marknadsandel och det utgör grunden för att bygga ett framtida större lågprisbolag internationellt, säger John
Robert Porter.

”Vi får den industriella kompetens vi behöver. Porters bolag har tre jumbojet och han flyger på Asien. Det är precis vad vi behöver. Nästa steg för våra
lågprislinjer blir Asien och då är vi första lågprisbolag på de rutterna”, säger norrmannen Christen Ager-Hanssen, huvudägare aktier i Flyme via
investmentbolaget Cognition AS.

Cognitions ägande i Flyme - 26 procent av rösterna - placeras nu i ett joint venture, Cognition Capital. John Robert Porter äger efter affären hälften i
Cognition Capital, som står som garant för knappt 70 procent av Flymes nyemission på totalt 194 miljoner kronor.
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