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Arrogansen hos Flymes styrelseordförande Björn Olegård och hans anhang förvånar till och med den mest luttrade ekonomireporter. 
Men styrelsen har inte längre någon möjlighet att mjölka aktieägarna på pengar och här finns också en av orsakerna till den kompakta 
tystnaden från bolaget. 

Joel Dahlberg 

De högsta företrädarna för flygbolaget Flyme har gått under jorden efter förra veckans besked om konkursen för 
dotterbolaget Flyme Sweden. Aktieägarna, som stoppat in hundratals miljoner kronor i bolaget, tycks idag inte vara 
vatten värda.  
 
En sådan likgiltighet gentemot minoritetsaktieägarna har nog aldrig tidigare skådats i ett börsnoterat bolag. 
Flymes styrelse hade bara tre månader före konkursbeslutet tagit in ytterligare 114 miljoner kronor just med motivet 
att få flygverksamheten att lyfta.  

E24 har i en veckas sökt ordförande Björn Olegård, vd Finn Thaulow och styrelseledamoten Staffan Edh men utan 
tillstymmelse till framgång – ingen av dem anser sig tydligen behöva förklara sig för bolagets aktieägare.  
 
Med tanke på de många frågetecknen är det en arrogans som till och med torde chocka Flymes hårt prövade 
aktieägare. Här är några av de frågor som aktieägarna har rätt att få svar på: 
 
- Varför har huvudägaren, Christen Ager Hansens bolag Cognition, inte fullföljt sina åtaganden i den nyss avslutade nyemissionen? 
 
- Varför har Flyme gett ersättning till Cognition för en garanti som aldrig fullföljdes?  
 
- Styrelsen har de senaste månaderna hävdat att problemen med nyemissionen varit av teknisk natur, något som nu visat sig felaktigt. 
Hur förklarar man detta? 
 
- I november förra året valde Flymes kortbank Handelsbanken att låsa hälften av de biljettintäkter som kom in via kortbetalningar. 
Varför informerades inte Flymes aktieägare om detta? 
 
- Ekobrottsmyndigheten har inlett en undersökning gentemot Flymes ledning. Vad har styrelsen för kommentar till detta? 

 
E24 har försökt få kontakt med Flyme-topparna i över en vecka. Ordföranden Björn Olegård svarar varken på telefon eller på mejl, samma problem är det med 
vd Finn Thaulow och styrelsemedlemmen Staffan Edh.  
 
Staffan Edh är jurist och anställd på Advokatfirman Hamilton. E24 frågade Hamiltons styrelseordförande Thomas Nygren vad han tycker om Staffans Edhs 
ovilja att ge information till aktieägarna i Flyme. 
 
- Man har tystnadsplikt och lojalitetsplikt gentemot det bolag man arbetar för och en styrelseledamot kan inte diskutera styrelsefrågor med andra än de övriga 
styrelsemedlemmarna, säger Thomas Nygren. 

 
Men finns det inte ett skäl för styrelsen att gå ut med information med tanke på det osäkra läge som råder i bolaget?  
 
- Så vitt jag förstår så har ju dotterbolaget i Flyme försatts i konkurs och då är det konkursförvaltaren som ska uttala sig, säger Thomas Nygren. I övrigt har 
Thomas Nygren inte mycket att tillägga och den ansedda advokatfirman Hamilton ser uppenbarligen inte något problem med att en av deras jurister figurerar 
i dessa skumma sammanhang. 
 
Som läget står nu, måste aktieägarna vänta till åtminstone nästa vecka innan man får ny information från bolaget. Då ska det redan försenade bokslutet 

publiceras och ett nytt mästerstycke i desinformation är därmed att vänta.  
 
Frågan är nu vem som ska röka ut Flyme-potentaterna ur deras hålor. Ekobrottsmyndighetens utredning lär bli utdragen och Stockholmsbörsen, som 
administrerar First North-listan där bolaget är noterat, har knappast några tvingande medel.  
 
En mer närgången medial bevakning kan förhoppningsvis göra susen; E24 kommer i detta fall att dra sitt strå till stacken. Och var så säker, turerna kring 
Flyme är inte slut, snarare har de bara börjat.  
 
 

Finn Thaulow, vd i Flyme Europe och 
Christen Ager Hansen, vd i Flymes 
huvudägare Cognition poserar utanför 
Göteborgs Pantbank. 
 
Björn Olegård, ordförande Flyme 
Europe. 
 
Staffan Edh, styrelseledamot Flyme 
Europe. 
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