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Craig Clark och Andrew Strain från Clyde Space går med i ledningsgruppen för det nya 
sammanslagna bolaget ÅAC Microtec-Clyde Space. Craig Clark antar en ny roll som Chief Strategy 
Officer och Grundare medan Andrew Strain blir Chief Technology Officer. De tar sina nya roller i 
och med genomfört förvärv. 
 
Craig Clark 
I sin roll som grundare och CSO tillför Craig entreprenörskap och en strategisk vision för koncernens tillväxt. Efter att ha 
grundat Clyde Space 2005 har Craig etablerat företaget som en global ledare inom CubeSats, infört banbrytande ny teknik 
och produkter som har stimulerat tillväxten på småsatellitmarknaden och på så sätt uppnått ett exempellöst antal 
pågående och planerade missioner. Med en samlad erfarenhet på över 23 år i framkanten av småsatellitmarknaden 
kommer Craig, tillsammans med sina ledningskollegor, att arbeta för att maximera verksamhetens tillväxtpotential på den 
snabbt växande småsatellitmarknaden.  
 
Andrew Strain 
I sin roll som Utvecklingschef på Clyde Space har Andrew över ett decenniums erfarenhet av utveckling och leveranser av 
småsatelliter. I sin nya roll som CTO bidrar Andrew med ett brett spektrum av relevant kompetens som 
systemingenjörskunnande, produktutveckling, tillverkning, projektledning, kvalitet och affärsutveckling.  
 
Andrew Strain ersätter Emil Vinterhav som på egen begäran har beslutat sig för att lämna ÅAC Microtec. Emils sista 
anställningsdag är den 28 februari 2018. 
 
"Jag är glad att välkomna Craig och Andrew till ledningsgruppen där jag vet att båda kommer att ge nya och värdefulla 
perspektiv. Det var ett naturligt beslut att balansera laget så att ÅAC och Clyde Space har lika stor vikt i den nya ÅAC-
gruppen”, säger VD Alfonso Barreiro. "Samtidigt beklagar vi alla att Emil Vinterhav har bestämt sig för att lämna ÅAC och 
jag skulle vilja tacka honom för hans stora bidrag genom åren. ÅAC hade inte varit där vi är idag - på randen att 
revolutionera rymdmarknaden - utan Emil. " 
 
Den 29 januari 2018 beslutade den extra bolagsstämman att anta styrelsens förslag att förvärva Clyde Space Ltd. 
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:  
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta: 
 
VD Alfonso Barreiro, investor@aacmicrotec.com 
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com 
 
OM ÅAC MICROTEC 
ÅAC erbjuder satellitmarknaden elektronikprodukter för rymd (avionikprodukter) med fokus på datahantering såsom 
omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. Specialistkompetens finns inom avancerad, robust och feltolerant 
elektronik för kritiska rymdtillämpningar. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade 
leverantörer där fokus ligger på satelliter med vikt <150 kg. 
 
ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 
50, är Bolagets Certified Adviser. 
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