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Mestro vinner upphandling från Malmö Stad

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har idag fått ett preliminärt tilldelningsbeslut i en 
upphandling som utförts av Malmö Stad. Upphandlingen om ett nytt energiuppföljningssystem 
för Malmö Stads fastigheter inleddes under 2021 och idag meddelades Mestro som den 
vinnande parten med motiveringen “bästa förhållandet mellan pris och kvalitet”. 
Kontraktsvärdet beräknas uppgå till cirka 5,8 MSEK över 6 år, varav 3,5 MSEK är 
abonnemangsintäkter.

Malmö Stad har genomfört en offentlig upphandling för energiuppföljningssystem till kommunens 
fastigheter. Mestro har idag fått ett preliminärt tilldelningsbeslut i den offentliga upphandlingen, ett 
beslut som kan överklagas i upp till 10 dagar.

“Att Mestro får förtroendet från Malmö Stad att leverera våra tjänster inom energiuppföljning är 
fantastiskt kul. Jag ser fram emot att förvalta och utveckla denna kundrelation tillsammans med hela 
teamet på Mestro”, säger Gustav Stenbeck, VD på Mestro.

Om Malmö Stad
Malmö stad är Sveriges tredje största kommun. Malmö stad är en av Malmös största arbetsgivare 
med ca 26 000 anställda. Organisationen består av 14 förvaltningar med olika ansvarsområden. 
Malmö stad bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete, vilket ställer krav på innovativa produkter, lösningar 
och idéer. Detta vill Malmö stad utveckla tillsammans med leverantörer. Malmö stad vill ständigt hitta 
nya vägar att minska stadens klimat- och miljöpåverkan genom att göra det miljövänliga alternativet 
till det självklara alternativet.
För mer information se www.malmo.se

Kontakter

Gustav Stenbeck, VD
Telefon: 070-3015140
E-post: gustav.stenbeck@mestro.com
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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 med mailadress  och telefonnummer 08-121 certifiedadviser@redeye.se
57 690.
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