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 IAT oplever effekten af at angribe markedet med øget salg 
 
 Transportkoncernens ejer ser med optimisme på både dette regnskabsår og 2021. 
 Salgsdirektør Carsten Eskildsen har valgt at søge nye udfordringer. 
 
 IAT A/S forventer at komme igennem 2020 med et pænt økonomisk resultat og ser også ind i det 
nye år med tro på fortsat vækst. 
 
 - Vi har fastholdt de senere års høje salgstryk og haft fokus på at udvikle de rigtige transport- og 
logistikløsninger til kunderne. Vores salgsstyrke & personale er nået i mål med mange af de 
indsatser, vi har sat os for, og det vil afspejle sig positivt i årsregnskabet for 2020 og 
resultatmæssigt også række ind i 2021, som vi ser meget optimistisk frem mod, siger IAT’s 
arbejdende bestyrelsesformand, Christian Rølmer Christensen. 
 
 IAT’s salgsdirektør siden 2016, Carsten Eskildsen, har valgt at tage imod en spændende 
ledelsesudfordring uden for koncernen og fratræder om få dage, når han har overleveret de opgaver, 
han er i gang med. Direktionen vil herefter bestå af Direktør Kim Strarup med ansvar for driften og 
økonomichef Paul-Erik Jensen. Salgsmedarbejderne vil i fremtiden primært få reference til 
Christian Rølmer Christensen, der ud over sine daglige ledelsesopgaver blandt andet vil arbejde 
med at fortsætte salgtrykket og udvikle virksomheden. 
 
 - Afskeden med Carsten Eskildsen foregår i god ro og orden. Det er altid med ærgrelse, man siger 
farvel til ledere, der har udført et godt stykke arbejde for IAT, og vi vil komme til at savne Carstens 
humør og ukuelighed i ledelsen af salgsarbejdet, siger Christian Rølmer Christensen. Carsten skal 
have tak for indsatsen og jeg ønsker ham held og lykke i sit nye virke. 
 
 - Jeg er glad for, at jeg har kunnet være med i IAT i en spændende fase af virksomhedens 
udvikling. I dagligdagen har jeg været omgivet af dygtige kolleger, som jeg vil komme til at savne. 
Jeg er ikke i tvivl om, at IAT har en god fremtid foran sig, ikke mindst inden for den fantastiske 
niche, som tanktransport af flydende gods er. Jeg forlader en rigtig Esbjerg-virksomhed med stærke 
traditioner, siger Carsten Eskildsen.  
 
Han og Kim Straarup blev sideordnede medlemmer af direktionen 1. juli 2018, da den mangeårige 
administrerende direktør, Jørgen Ratschau Sørensen, valgte at træde tilbage og fortsætte i 
bestyrelsen. Efter et løbende generationsskifte blev Christian Rølmer Christensen eneejer af 
koncernen 1. januar 2017.  
 
Yderligere informationer:   
Bestyrelsesformand i IAT A/S Christian Rølmer Christensen, tlf. 21 72 73 53.  
 
IAT-koncernen med afdelingskontorer i Esbjerg, Kolding, Aabenraa og Wroclaw i Polen tilbyder 
transport og logistikløsninger med bil, bane, sø og luft samt lagerfunktioner. Koncernen beskæftiger 
flere end 200 medarbejdere. 
 


