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Pressmeddelande 2015-06-17 
 
ACR stärker företaget med ny styrelseledamot 
 
Aktieägarna i ACR Aviation Capacity Resources AB (ACR) har vid gårdagens 
bolagsstämma beslutat omval av Sebastian Ehrnrooth, Jan Carlzon, Lars Wahlström, 
Arne Stokke och Peter de Jounge samt nyval av Carl von der Esch. Sebastian 
Ehrnrooth valdes till ordförande. Ulrica Messing lämnar styrelsen och kommer 
framöver bistå ACR styrelse som seniorrådgivare.  
 
Under gårdagens bolagsstämma, valde aktieägarna i ACR in Carl von der Esch som ny 
styrelsemedlem. Carl von der Esch som har gedigen erfarenhet av politisk- och strategisk 
styrning inom infrastruktur och försvarsområdet kommer starkt att bidra till ACRs tillväxt.  
 
Carl von der Esch, f. 1969 Jur.kand. från Stockholms universitet och reservofficer i flottan. 
Under 2010-2014 statssekreterare åt moderata statsråd i regering Reinfeldt.  
Carl utnämndes till statssekreterare åt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 
oktober 2010 och därefter till statssekreterare i Försvarsdepartementet 2012-2014. 
Dessförinnan var han biträdande chef för moderaternas samordningskansli i 
statsrådsberedningen.  
 
”ACR affärsidé ligger i tiden och jag tror att vi bara sett början på en utveckling som kommer 
att förändra förutsättningarna för effektivare flygplatsdrift runt om i landet och ute i Europa. 
Det känns mycket stimulerande att få möjlighet att vara med och bidra till detta”, säger ACRs 
nye styrelseledamot, Carl von der Esch. 
 
”Vi är mycket glada över att Carl von der Esch nu ingår i vår styrelse. Carls kompetens och 
erfarenheter av frågor som berört ACR och flygtrafiktjänst i Sverige kommer att betyda 
mycket för ACRs framtida utveckling. Personligen tycker jag att det ska bli både lärorikt och 
stimulerande att få arbeta med Carl.”, säger ACRs vd, Wilhelm Wohlfahrt. 
 
Om ACR 
 
ACR Aviation Capacity Resources AB grundades 2004 för att driva flygtrafiktjänster i Sverige 
och internationellt. Den 1 september 2010 blev flygtrafiktjänstmarknaden i Sverige 
avreglerad. Idag driver ACR flygkontrolltjänster vid 12 flygplatser; Jönköping, Ljungbyhed, 
Kalmar, Karlstad, Norrköping, Skellefteå, Stockholm-Skavsta, Trollhättan-Vänersborg, 
Västerås, Växjö, Ängelholm och Örebro flygplatser. Hittills har upphandlade flygplatser 
uppnått ca 30 % kostnadsbesparingar. ACR är 110 anställda och vi växer årligen. 
 
För ytterligare information, kontakta:  
Wilhelm Wohlfahrt, vd, ACR, mobil: 0708-24 65 40, E-mail: ww@acr-sweden.se 
Sebastian Ehrnrooth, styrelseordförande, ACR, mobil: 0733-60 42 05, E-mail: 
ehrnrooth@segulah.se 
 
Läs mer om ACR på: www.acr-sweden.se 


