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Resebyråkedjan Tickets huvudägare, isländska Fons har 
försatts i konkurs, men konkursen påverkar inte bolagets 
resultat eller verksamhet. Nyemissionen rullar också på som 
planerat och bolaget kommer snart få nya storägare. 

Att isländska bolaget Fons med 29,3 procent av aktierna i Ticket 
var på väg mot undergång i spåren av finanskrisen kom inte som 
någon överraskning. Fons var tidigare storägare i Sterling 
Airways som försattes i konkurs i höstas. 
 
Tickets vinst för första kvartalet halverades till knappt fem 
miljoner kronor och resultatet för fjärde kvartalet förra året blev 
en förlust på 45 miljoner kronor i spåren av höstens finanskris. 
 
BOLAGET HAR DÄRFÖR inlett ett sparprogram och bolagets 
kassa ska fyllas på genom en nyemission på 105 miljoner kronor. 
Ett konsortium arrangerat av HQ Bank garanterar 100 procent av 
emissionen med företrädesrätt för aktieägarna. 
 
- Nyemissionen går som planerat och Fonskonkursen får ingen 
som helst betydelse för Tickets verksamhet eller resultat, säger 
bolagets vice styrelseordförande Jan Rynning till TT. 
 
- Vi hade inte räknat med att Fons skulle vara med i emissionen. 
 
ENLIGT JAN RYNNNING är Patrik Enblad den 
sammanhållande kraften i det konsortium som garanterar 
emissionen. Enblad var en av intressenterna bakom det 
misslyckade försöket att ta makten i Carnegie i höstas. 
 
- Vi ska nu ta kontakt med den isländske konkursförvaltaren. 
Ticket kommer nu sannolikt få en ny ägarstruktur och det handlar 
om nya ägare, som sannolikt är svenskar, säger Jan Rynning. 
 
HAN RÄKNAR MED att resebranschen har några tuffa år 
framför sig. 
 
- Det är en konjunkturkänslig bransch. Vad gäller för Ticket tror 
jag, i och med förstärkningen av vår kapitalbas, att vi kan vara en 
del i den strukturomvandling av hela resebranschen som pågår, 
säger Jan Rynning. 
  

Toni kommentar: 
Att Fons skulle gå i konkurs kan väl knappast komma som en överraskning mer än för dom 
blinda? Ticket är ett hopplöst bolag som kräver en ordentlig uppryckning genom att först byta ut 
styrelsen som så ofta inte förstår vad som sker och lyssnar på en vilsegången vd som berättar sagor? 



Byt ut vd mot en kris manager så ger sig resten, Ticket kan säkerligen fortsätta med reducerad 
antal butiker och hur man skall motivera den kvarvarande personalen i den kommande huggsexan 
som resebranschen kommer få uppleva är skriven i stjärnorna.  

 
 


