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Energibesparing i fokus - Mestro presenterar på 
Redeye Smart Energy

Mestros produktchef, Jesper Stenberg, presenterade idag bolagets produkter och erbjudande 
på Redeyes seminarium Smart Energy. Presentationen spelades in och är tillgänglig nedan.

Idag kl. 10:30 presenterade Mestros produktchef, Jesper Stenberg, bolagets produkter och 
erbjudande under Redeyes seminarium Smart Energy. Bland talare såsom Ferroamp och Enequi 
presenterade Mestro hur Bolagets smarta lösningar hjälper fastighetsägare att analysera och 
visualisera energi- och hållbarhetsdata för att göra sina fastigheter mer hållbara.

Presentationen streamades live och finns nu tillgänglig att se på den här länken. 

“Att Redeye arrangerar en sån här dag och sätter smarta energilösningar i fokus är oerhört viktigt för 
samhällets fortsatta utveckling. I över 18 år har vi på Mestro utvecklat en energiuppföljningsplattform 
som vi nu ser är hetare än någonsin. I min presentation berättade jag om hur energi och hållbarhet nu 
klättrar på fastighetsbolagens agendor och att vi ser ett stort behov i fastighetsbranschen av att få 

 säger Jesper Stenberg, tillgång till sin data för att skapa mer hållbara och lönsamma fastigheter”,
produktchef på Mestro. 

Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en visuell plattform för energiuppföljning och 
hållbarhetsrapportering. Bolagets tjänster låter kunder samla in, analysera och visualisera deras 
energidata - helt automatiskt. Idag är bolaget väl etablerat i Sverige och norra Europa med sina 
över 100 kunder.
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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.
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