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Valberedning utsedd inför Mestros årsstämma 
2023

Mestro AB:s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 25 maj 2023 och valberedningen är 
nu utsedd.

Valberedningen består av följande ledamöter som utsetts av de fyra till röstetalet största 
aktieägarna per den 30 september 2022 samt styrelsens ordförande:

Anders Ullstrand, representerande RP Ventures AB med 16,1% av rösterna, ordförande för 
valberedningen
Catharina Kulldorff, representerande Aktiebolaget Företagsledare Rego med 13,5% av 
rösterna
Magnus Astner, representerar sig själv med 10,1% av rösterna
Marika Dimming, representerande Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB med 10,1% av 
rösterna
Rikard Östberg, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsetts enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid extra 
bolagsstämma i september 2021.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2023 avseende bland annat 
stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, 
revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2024.

Aktieägare kan när som helst lämna förslag till valberedningen via e-post till . För att ir@mestro.se
valberedningen ska kunna beakta förslaget ska det ha inkommit senast den 6 april 2023.

För ytterligare information kring valberedningen, kontakta:

Rikard Östberg, styrelsens ordförande
+46 70 657 2244
rikard@rpventures.se

Kontakter

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