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"Konkursen i Fly Me var onödig"
Fly Me-konkursen: Fly Me var bara några veckor från att lyfta. Konkursen var onödig och verksamheten borde
kunna drivas vidare. Den bedömningen gör flygbolagets finansdirektör.

Relaterat
Dick Löwendahl ägnade helgen åt att hjälpa konkursförvaltaren att reda ut Fly Mes affärer. När konkursen
blev ett faktum hade han arbetat exakt en månad i företaget.
Han har lång erfarenhet från ekonomi- och finansjobb i stora Göteborgsföretag, och uppger att han helt saknar
band till bolagets ifrågasatta huvudägare.
Nu är han både ledsen över utvecklingen och optimistisk på samma gång.
- Du skall veta att vi slet hårt för att undvika det här.
Goda förutsättningar 
Dick Löwendahl tror att det finns goda förutsättningar att driva verksamheten vidare med en ny ägare.
- Hade jag haft pengarna skulle jag gjort det själv. Det här är en jättemöjlighet för en ägare som vet vad det
handlar om och som kan återställa förtroendet, säger han.
Även konkursförvaltaren Rickard Ström trodde i går att flygbolaget skall kunna drivas vidare med nya ägare.
Han förhandlar med flera intressenter.
Dick Löwendahl bekräftar den positiva bild av själva flygbolaget som många resenärer har haft innan
konkursen: God stämning, god service och en bra fungerande organisation.
Den skarpa kritiken mot huvudägaren och dennes trovärdighetsproblematik är en annan sak.
- Fly Me är ett av de finaste företag jag har varit inne i. Det är ambitiösa människor som jobbar här och vi var
mycket nära målsnöret. Vi hade behövt ett par månader till. Hela vår plan gick ut på att vi från och med april
skulle börja generera positiva kassaflöden. Det skulle bli svarta siffror i år.
Prognosen om vinst bygger dock på ett bokningsläge under våren som ännu inte var bekräftat. 
Och enligt vad GP erfar drog Fly Mes kostnader för bland annat flygplansunderhåll iväg mer än budgeterat.
Därför är det osäkert om pengarna från nyemissionen hade räckt till. 
Enligt Dick Löwendahl hade Fly Me Sweden inga banklån och låg inte på fakturor som förfallit till betalning.
Men bolaget saknade likvida medel sedan Handelsbanken stängt det konto där 60 miljoner kronor av
kundernas kortbetalningar finns.
- Det gick inte att driva verksamheten vidare utan att kunna betala för bränsle, flygplan och flygplatskostnader.
- Banken gör väl sina överväganden. Och när de sista miljonerna i nyemissionen inte kom in blev det
avgörande, även om det egentligen är skitpengar i sammanhanget, säger Dick Löwendahl.
Behöver inte sprida sig
Han är också ansvarig för moderbolagets ekonomifunktion och gjorde i går bedömningen att konkursen inte
behöver sprida sig till det börsnoterade Fly Me Europe.
- Jag tror inte det. Men jag har inte hela 
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bilden klar för mig, vilka åtaganden moderbolaget har.
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