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Mestro växer i Danmark - tecknar avtal med
Keystone
Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Keystone Investment Management
A/S (“Keystone”) för leverans av bolagets produktsvit inom energiuppföljning. Keystone blir
den tredje kunden bolaget tecknar i Danmark under 2022 och Mestros närvaro på den danska
marknaden växer. Kontraktsvärdet beräknas uppgå till cirka 310 TSEK, varav en
abonnemangsintäkt om 210 TSEK per år.
Det danska bolaget Keystone förvaltar primärt bostadsfastigheter i flera av Danmarks större städer
åt namnkunniga bolag inom den danska fastighetssfären, såsom CapMan, Europa Capital och
LaSalle Investment Management. Nu väljer de att ta in Mestros produkter, för att få en samlad
energiuppföljning för hela sin portfölj.
“Fastighetsägare har länge varit en tydlig målgrupp för Mestro, men vi ser nu att allt fler
fastighetsförvaltare ser värdet i att mäta de fastigheter de förvaltar åt andra. Vi välkomnar nu
Keystone och ser fram emot att tillsammans med dem växa på den danska marknaden”, säger
Gustav Stenbeck, VD på Mestro.
Keystone har som ambition att använda Mestros produkter för att följa upp energianvändningen
samt koldioxidustläppen i de fastigheter de förvaltar. Dessutom kommer uppföljningen ligga till
grund för rapporteringen till deras kunder, där många av dem är investmentbolag.
Avtalet med Keystone innebär en årlig abonnemangsintäkt om ca 210 TSEK. Implementationen av
Mestros produkter i Keystones fastigheter startar omgående.
Om Keystone
Keystone Investment Management förvaltar fastigheter åt ett flertal danska och internationella
fastighetsägare i Danmark. Keystones ambition är att förädla värdet för de fastigheter de förvaltar
genom att ta fullt ägarskap över värdeskapandet. På så sätt lyckas de implementera en
kapitalförvaltningsstrategi i sina fastigheter som ger avkastning.
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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 certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121
57 690.
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