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Mestro tillsätter Tobias Malm som ny CCO

Mestro AB (“Mestro” eller “Bolaget”) har utsett Tobias Malm till ny Chief Compliance Officer för 
bolaget. Tobias tillträder den nyinsatta rollen idag och kommer att ingå i bolagets 
ledningsgrupp.

Tobias Malm, som närmast kommer från fastighetssystemsbolaget FAST2, tillträder idag sin roll 
som Chief Compliance Officer på Mestro. Fokuset för den nyinsatta rollen är att ytterligare 
förstärka bolagets processer, kvalitet samt produktleverans kopplat till regler och förordningar 
inom sfären för hållbarhet.

“Den här dagen har jag väntat på hela sommaren! Mestro är ett bolag som har en väldigt spännande 
tillväxtresa framför sig och jag ser fram emot att kunna bidra med mina erfarenheter inom 
datadelning, effektiviseringar och processhantering”, säger Tobias Malm, tillträdande CCO på Mestro.

Tobias Malm har över 20 års erfarenhet av att leverera system till kunder och har inom 
organisationer såsom FAST2, Visma och West Pay arbetat med affärsutveckling, försäljning, 
leverans och service. Senast kommer Tobias från en roll som Quality Manager på FAST2 där han bl.
a. har varit huvudansvarig för avtal och datasäkerhet.

“Tobias kompetenser är precis vad vi behöver addera till Mestro nu. Bolaget kommer fortsätta 
expansionen på befintliga och nya marknader, vilket gör att vi ser ett behov av att säkerställa att vi 
följer regulatoriska krav, upphandlingar och lagar. Jag ser också att denna position är en slags 
“kvalitetsstämpel” för våra kunder - att vi som bolag sätter fokus och resurser på att alltid leverera 
enligt senaste krav och kvalite på marknaden”, säger Kristin Berg, VD på Mestro.

Tobias Malm tillträder sin roll idag och blir en del av bolagets ledningsgrupp tillsammans med VD, 
CFO, CTO samt COO.
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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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