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Mestro tecknar avtal med Catena och lanserar 
ny effektiv implementeringsprocess

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Catena AB (“Catena”) för leverans av 
bolagets produktsvit inom energiuppföljning. Unikt med affären är att Mestro innoverat den 
tekniska implementationen och levererat en för bolaget i särklass effektiv uppsättning av 
Catenas fastigheter. Kontraktsvärdet beräknas uppgå till cirka 700 TSEK, varav en årlig 
abonnemangsintäkt om cirka 520 TSEK per år.

Catena, som är ett börsnoterat bolag som äger logistikfastigheter, har valt Mestros produkter för 
att arbeta proaktivt med att följa upp och energieffektivisera sina fastigheter. Redan under de 
inledande dialogerna delade Catena med sig av grundläggande data om sina fastigheter som 
gjorde att Mestro kunde testa ut sin nya metodik för att sätta upp Catenas fastigheter i bolagets 
produkt Mestro Portal. En process som för många aktörer på marknaden tar månader då 
komplexa fastighetssystem ska kopplas ihop, men som för Mestro tog ett fåtal dagar. 

“Catena är den första kunden där Mestro testar en ny, automatiserad och effektiv uppsättning som vi 
utvecklat under lång tid. Den nya metodiken har möjliggjort att Catena inom loppet av några dagar 
kunnat se hela sitt fastighetsbestånd och energideklarationer i Mestro Portal. Denna metod öppnar 
upp för att nya och befintliga kunder snabbare och smidigare kommer att få sin fastighetsinformation 
i Mestro Portal och en effektiv start på sin resa tillsammans med Mestro”, säger Kristin Berg, VD på 
Mestro. 

Catena äger och förvaltar över 120 logistikfastigheter i fem regioner. Att de nu väljer att ta in 
Mestros produktsvit är ett steg i att få bättre kontroll över sin energi- och hållbarhetsdata och att 
proaktivt effektivisera sina fastigheter tillsammans med sina hyresgäster. 

Avtalet avser ett totalt kontraktsvärde under första året som uppgår till 700 TSEK, varav cirka 520 
TSEK avser årliga repetitiva abonnemangsintäkter. 

Om Catena
Catena AB är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt 
utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. Totalt har Catena fler än 120 
fastigheter i Sverige och Danmark.
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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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