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En stark utveckling 2021
1. Årets största enskilda händelse var förstås vår notering 

på Nasdaq First North Growth Market den 15 december.

2. Alla våra viktiga nyckeltal går i rätt riktning och 
investeringarna som gjorts sedan noteringen har redan 
börjat bära frukt i Q12022.

3. De underliggande makrotrenderna som driver 
marknaden har tydligt accelererat under 2021 och början 
av 2022.
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1. Noteringen



Noteringen
1. Mestro har inte undgått den turbulens som just nu finns i 

marknaden. Dock bedömer jag det som att vi har ett 
mycket starkt underliggande erbjudande i stark medvind.

2. Innan noteringen var Mestro svagt kassaflödesnegativt. Vi 
behöver alltså inte stordriftsfördelar för att kunna uppnå 
en god intern effektivitet.

3. Efter noteringen har vi investerat i tillväxt och har i 
Q12022-rapporten visat mycket stark utveckling.
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2. Nyckeltal 2021 



Nyckeltal 2021
1. Nettoomsättningen växte med blygsamma 6% från 

föregående år (20,1 mkr 2021 jmft. 19 mkr 2020), där vi 
tidigt på året såg tydliga Corona-effekter, men som dock 
släppte i slutet på året. Då vi periodiserar våra 
abonnemangsintäkter så fick den svaga starten på året 
effekter i vår resultaträkning som vi inte förmådde att 
hämta hem på andra halvan av året, trots att vi nådde 
vårt säljmål.

2. Nyförsäljningen ökade med 45% från föregående år (7,7 
mkr 2021 jmft. 5,3 mkr 2020). Andra halvåret var starkt 
med en mycket tydlig återhämtning i marknaden. En 
trend som bara fortsatt. Under Q12022 stängde vi affärer 
motsvarande nästan halva den totala försäljning 2021.

3. Vår CARR ökade med 21% från föregående år (18,4 mkr 
2021 jmft. 15,2 mkr 2020). Även här såg vi en tydlig 
vändning efter första kvartalet 2021 som hållit i sig under 
hela 2021 och sedan accelererat under 2022.
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3. Trenderna



Trenderna
1. Mestro drar tydlig fördel över de ökade 

marknadspriserna för energi. Som ökat markant under 
2021 och 2022. Det är en trend som är densamma över 
hela Europa och driver marknaden till 
energieffektiviseringar.

2. Det ökade regulatoriska trycket har blivit uppenbart efter 
EUs taxonomi för hållbara investeringar började träda i 
kraft vid årsskiftet. Allt fler bolag tycker det är allt 
viktigare med hållbarhet och de drivs av både kunder, 
marknaden och lagstiftarna.

3. Fastighetsbestånd digitaliseras just nu i rask takt. Det är  
många gånger dyra investeringar som ska göras och 
speciellt när det gäller energieffektiviseringar. Mestros 
banbrytande teknik gör det möjligt för kunderna att få 
bra kontroll på samtliga fastigheter med lägre 
investeringar, vilket gör det möjligt för väldigt bra 
ROI-kalkyler jämfört med våra konkurrenter.
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