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Mestro tecknar avtal med Neobo

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Neobo Fastigheter AB (“Neobo”) för 
leverans av bolagets produktsvit inom energiuppföljning. Årliga abonnemangsintäkter för 
kontraktet beräknas uppgå till cirka 850 TSEK.

Neobo förvaltar, äger och utvecklar bostadsfastigheter på ett flertal orter i Sverige. Neobo planerar 
att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market den 10 februari 2023 och blir i och med 
detta ett av de största noterade bostadsbolagen i Sverige baserat på fastigheternas 
marknadsvärde. Neobos vision är bland annat att aktivt arbeta med hållbarhet för att bidra till en 
god samhällsutveckling och de väljer nu Mestro för leverans av bolagets tjänster inom 
energiuppföljning och hållbarhetsrapportering. 

“Mestro har en uttalad strategi om att växa med prominenta fastighetsägare och vi är därför oerhört 
stolta över att välkomna Neobo ombord. Då Mestro sedan tidigare har många kunder som är 
börsnoterade bolag vet vi vikten av att ha kontroll över samt kunna kommunicera sitt energi- och 

 Berg, VD hållbarhetsarbete. Att Neobo har valt Mestro för detta gör mig oerhört stolt!”, säger Kristin
på Mestro. 

Fastigheterna i Neobos bestånd har tidigare ägts av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som 
sedan 2020 är kund till Mestro. Detta innebär att fastigheterna i fråga redan idag är uppkopplade 
till Mestros tjänster och att Neobo kan börja ta del av samt använda Mestros produkter 
omedelbart. 

Kontraktet med Neobo beräknas uppgå till cirka 850 TSEK i årliga abonnemangsintäkter.

Om Neobo
Neobo är ett svenskt fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter på flera 
orter i Sverige. Fastighetsbeståndet är diversifierat över 40 kommuner och består av 8 369 lägenheter 
fördelat över 267 fastigheter, med ett totalt fastighetsvärde om 15,8 mdkr per den 30 september 2022. 
Bolaget ska vara en långsiktig och trygg hyresvärd för människor i Sverige och aktivt arbeta med 
hållbarhet för att bidra till en god samhällsutveckling.

Kontakter

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

mailto:kristin.berg@mestro.se


Pressmeddelande
09 februari 2023 08:30:00 CET

  Mestro Kungsgatan 10 111 43 Stockholm

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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