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Mestro presenterar på Fastighetsvärldens event 
Proptech & Fastigheter

Hållbarhetsbolaget Mestros VD Kristin Berg och COO Ellen Z. Westerlund presenterar bolaget 
och diskuterar affärsmöjligheter i rådande energikris under Fastighetsvärldens seminarium 
Proptech & Fastigheter.

Den 9 november kl 10:45 presenterar Mestros VD Kristin Berg och Chief Operating Officer Ellen Z. 
Westerlund bolaget och diskuterar affärsmöjligheter i rådande energikris under rubriken “Den 
skenande elkrisen – energi blir valuta för fastighetsägare”. Presentationen sker på tidskriften 
Fastighetsvärldens dag för Proptech & Fastigheter. Eventet genomförs på Hamburgerbryggeriet, 
Norrtullsgatan 12 i Stockholm. Mer information om eventet går att läsa här. 

“Vi ser väldigt mycket fram emot Fastighetsvärldens event! Energi är som alla vet hett som aldrig förr 
och vi hoppas kunna ge våra perspektiv på en fråga vi alla behöver diskutera. Vi ser också fram emot 

, säger att träffa både kunder och partners för att prata mer om ett av vår tids största klimatproblem”
kristin Berg, VD på Mestro. 

Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och tillhandahåller ett molnbaserat system för automatisk 
insamling, analys och visualisering av energi- och hållbarhetsdata i realtid. Med hjälp av Mestros 
mjukvaruplattform kan företag och organisationer spara energi samt minska sina kostnader och sitt 
klimatavtryck redan från första året som tjänsten implementeras.

Kontakter

Kristin Berg, VD
Telefon: 070-230 46 44
E-post: kristin.berg@mestro.se

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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