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Mia Batljan invald i Mestros styrelse

Stämman i Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har idag valt in Mia Batljan som ny ledamot i 
styrelsen. Mia Batljan kommer att representera Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (“SBB”), 
en av bolagets större ägare.

“Vi är oerhört glada över att välkomna Mia Batljan som ny ledamot i styrelsen för Mestro. Vi ser att 
Mia kommer att bidra med både kompetens och erfarenhet inom hållbarhetsfrågor och 
affärsutveckling till styrelsens fortsatta arbete för att utveckla Mestro till ett självklart namn bland 
fastighetsägare, säger Rikard Östberg, styrelseordförande för Mestro.

Mia Batljan har en magisterexamen i Finans och en kandidatexamen i företagsekonomi och IT. 
Batljan har under sin karriär verkat inom Equity Sales på Nordea Markets, som finansanalytiker på 
SBB samt som managementkonsult för Deloitte. Mia innehar även styrelseuppdrag för flertalet 
publika bolag, däribland Eniro Group AB, Hexicon AB och Ilija Batljan Invest AB.

“Jag är otroligt glad och tacksam för förtroendet att gå in i Mestros styrelse. Vi ser allt mer att 
fastighetsbranschen behöver bli bättre på hållbarhet i alla led och Mestro är ett bolag som är väldigt 
bra positionerat inför den framtid som branschen kommer att möta. Nu ser jag fram emot att kunna 
bidra till den här positiva utvecklingen, där allt fler fastighetsägare tar hållbarhet på allvar”, säger Mia 
Batljan, tillträdande styrelseledamot för Mestro.

Mia Batljan tillträder Mestros styrelse med omedelbar verkan och kommer att representera SBB, 
en av bolagets större ägare. Batljan är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, 
men inte i förhållande till bolagets större ägare.

I samband med stämman har tidigare styrelseledamoten Carolina Wachtmeister avböjt omval på 
grund av andra åtaganden.

“Vi vill samtidigt passa på att tacka Carolina Wachtmeister för hennes stora engagemang och 
värdefulla insatser som bidragit till att Mestro är där vi är idag”, säger Rikard Östberg, 
styrelseordförande för Mestro.”
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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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