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Kristin Berg ny VD i Mestro AB

Styrelsen har idag utsett Kristin Berg till ny VD i Mestro AB (”Mestro”, eller ”Bolaget”) som 
tillträder tjänsten den 1 augusti 2022. Bolagets nuvarande VD Gustav Stenbeck kommer övergå 
till en rådgivande roll med primärt fokus att stötta bolaget i dess Europaexpansion.

Styrelsen har idag utsett Kristin Berg till VD. Hon tillträder tjänsten den 1 augusti 2022.

Kristin Berg var under åren 2016 – 2021 VD för FAST2 Affärssystem AB (”FAST2”), som är en av 
Sveriges ledande leverantörer av affärssystem till fastighetsbolag. Under Kristin Bergs ledarskap 
växte FAST2 till att bli en av de ledande aktörerna med privata fastighetsbolag samt en majoritet 
av Sveriges största kommunala fastighetsbolag på kundlistan. Innan dess jobbade Kristin Berg 
under många år med IT-tjänster i flera olika roller; produktchef, försäljningschef och partnerchef 
inom företag som Visma Retail AB, Westpay International AB och Lexmark International Inc. 
Närmast kommer Kristin Berg från posten som VD för företaget Teknikkvinnor.

”Vi är mycket glada över att Kristin Berg har tackat ja till att bli ny VD för Mestro. Med sin erfarenhet 
och kompetens inom försäljning, affärsutveckling och ledarskap har Kristin Berg helt rätt profil att 
leda bolaget under nästa tillväxtfas. Kristin Berg känner redan Mestro väl sedan sin tid som VD för 
FAST2 Affärssystem då bolagen inledde ett samarbete i syfte att komplettera FAST2´s affärssystem 
med Mestros hållbarhets- och energioptimeringstjänster”, säger Rikard Östberg, styrelseordförande i 
Mestro.

”Jag känner mig mycket motiverad och engagerad att leda Mestros fortsatta utveckling både 
gällande tillväxt och lönsamhet. Som den ledande nordiska aktören har Mestro skapat sig en god 
plattform för fortsatt expansion, både på befintliga och nya marknader, och är därmed perfekt 
positionerat för att hjälpa fler företag och organisationer att spara energi samt minska sina kostnader 
och förbättra sitt klimatavtryck som ett led i en övergripande hållbarhetsstrategi. Jag ser verkligen 
fram emot att vara en del av teamet som fortsatt ska driva Mestros tillväxtresa framåt”, säger Kristin 
Berg, tillträdande VD.

”Styrelsen vill samtidigt tacka nuvarande VD Gustav Stenbeck för hans värdefulla insatser och bidrag 
till Mestros utveckling. Gustav Stenbeck kommer att arbeta från Italien som bas och kommer i 
samband med att Kristin Berg tillträder som VD övergå till en rådgivande roll med primärt fokus att 
stötta bolaget i dess Europaexpansion”, säger Rikard Östberg, styrelseordförande i Mestro.

”Jag har varit VD för Mestro i mer än fyra år nu och har haft förmånen att jobba tillsammans med vårt 
fenomenala Mestro-team. Vi har tillsammans tagit bolaget på en fantastisk tillväxtresa, som 
kulminerade i förra årets börsnotering. Genom vårt partnerskap med FAST2 Affärssystem har jag lärt 
känna Kristin Berg och kan för Mestros nästa utvecklingsfas inte tänka mig en bättre lämpad person 
för rollen som VD för Mestro. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta nära henne och resten av teamet i 
min nya roll”, säger Gustav Stenbeck, nuvarande VD i Mestro.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Östberg, ordförande Mestro, tfn 070-657 2244

Kristin Berg, tillträdande VD i Mestro, tfn 076-836 98 04

Kontakter

Gustav Stenbeck, VD
Telefon: 070-3015140
E-post: gustav.stenbeck@mestro.com

Om Mestro

Framtidens fastighetsförvaltning och regulatoriska drivkrafter ställer allt högre krav på hållbara 
fastigheter. Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som 
hjälper företag att synliggöra, ta kontroll över och minska sin energianvändning. Kundens 
energidata samlas in, analyseras och visualiseras i realtid - helt automatiserat. Mestro erbjuder 
bland annat moduler inom hållbarhetsrapportering, kostnadskontroll och analys. På så sätt kan 
användaren spara både tid, klimatpåverkan och energikostnader. Eller som Mestro själva säger - 
"Spend Less Energy”.
www.mestro.com

Certified adviser
Bolagets aktie MESTRO är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Redeye 
AB som Certified Adviser med mailadress  och telefonnummer 08-121 certifiedadviser@redeye.se
57 690.
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