
Hur påverkas vi av Thomas Cooks konkurs? Observera att Ving, som ägs av Thomas Cook, inte har 

gått i konkurs 

Med anledning av att TC den 23 september 2019 har lämnat in en konkursansökan får vi här lämna 

lite allmän information om hur det påverkar resebyråer som har sålt deras paketresor. 

 

Som huvudregel agerar en resebyrå i dessa fall enbart som förmedlare, på samma sätt som när det 

gäller flyg. Det innebär att resebyrån inte har något ansvar för att kunden får det han eller hon har 

köpt.  

 

När domstolen beslutar att försätta bolaget i konkurs förordnas samtidigt en konkursförvaltare. 

Konkursförvaltaren ska så snabbt som möjligt sätta sig in i bolaget och dess verksamhet. När det 

gäller verksamheten har konkursförvaltaren två alternativ; driva hela eller delar av verksamheten 

vidare eller att lägga ned verksamheten. I dagsläget är det för tidigt att säga hur förvaltaren kommer 

att agera, men dennes huvudfokus bör vara att driva så stor del av verksamheten som möjligt vidare. 

Fortsatt drift i konkursen är ofta en förutsättning för att konkursförvaltaren ska kunna hitta en 

köpare. Ving Sverige är ett självständigt bolag som inte är försatt i konkurs.  

 

Det är svårt att säga om sålda paketresor kommer att genomföras, då det beror på flera olika 

omständigheter.  Eftersom TC är en charterarrangör utförs majoriteten av bolagets resor med 

chartrade flyg och ofta med det egna flygbolaget Thomas Cook Airline. Flygbolaget ägs av Thomas 

Cook och konkursen påverkar även detta bolag, som i dagsläget lagt ner verksamheten. Det innebär 

att paketresor med detta flygbolag endast kan genomföras om Ving lyckas chartra flygstolar på annat 

håll. Det finns en möjlighet för Kammarkollegiet att använda den ställda resegarantin för att chartra 

flygstolar. Denna möjlighet används dock framförallt för att flyga hem strandsatta resenärer, inte för 

att genomföra paketresor som ännu inte påbörjats. 

 

En del av TC:s paketresor utförs med reguljära flygbolag. I de fall biljetten är utskriven, så bör inte 

flygresan påverkas utan flygningarna kommer att kunna genomföras.  

 

Som återförsäljare har ni inget ansvar för att kunden får det han eller hon har betalat för. Ni har dock 

ett långt gående informationsansvar i förhållande till era kunder. All information om en paketresa 

som ni mottar ska så snart som möjligt vidarebefordras till kunden. I synnerhet är det viktigt att 

kunderna så snart som möjligt får besked om huruvida deras resor kommer att genomföras eller inte. 

 

 

Hör gärna av er till kansliet om ni har några frågor. 
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