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Kristin Berg tillträder idag som ny VD för Mestro

Mestro ABs (“Mestro” eller “Bolaget”) styrelse presenterade i våras Kristin Berg som ny VD. 
Idag tillträder Kristin sin nya roll.

Kristin Berg har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom tech, retail samt 
fastighetsbranschen. I roller som försäljningschef, konsultchef, produktchef, partnerchef samt VD 
har Kristin drivit affärsutvecklingen hos bl.a. Visma, Lexmark, Teknikkvinnor samt FAST2. Med sin 
erfarenhet av att skala upp bolag är hon nu redo att ta sig an sin nya roll på Mestro.

“Mestro har de senaste åren positionerat sig starkt som en central plattform för fastighetsägare med 
en hållbar agenda. Sedan bolaget noterades i slutet av 2021 har efterföljande rapporter visat på 
samma starka trend som vi ser i branschen; att fastighetsägarna vill ha mer och fler verktyg för att 
klara av och leverera på den gröna omställningen. Jag ser därför oerhört mycket fram emot att 
tillsammans med teamet på Mestro fortsätta på denna tillväxtresa och skapa värde för både kunder, 
medarbetare och aktieägare framåt”, säger Kristin Berg, tillträdande VD på Mestro.

Kristin Berg tillträder sin roll som VD för Mestro idag den 1 augusti.

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.

mailto:kristin.berg@mestro.se
http://www.mestro.com


Pressmeddelande
01 augusti 2022 08:30:00 CEST

  Mestro Kungsgatan 10 111 43 Stockholm

Bifogade filer

Kristin Berg tillträder idag som ny VD för Mestro

https://storage.mfn.se/7bca793f-1453-474b-8338-f9233bd20dd7/kristin-berg-tilltrader-idag-som-ny-vd-for-mestro.pdf

