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Diadrom har fått en order på produkten Diadrom 
Autotech Bootloader från BCS Automotive 
Interface Solutions
Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande 
mjukvaruföretag som erbjuder tjänster och egna produkter inom Diagnostik av Autotech, har fått 
en order från BCS Automotive Interface Solutions. BCS Automotive Interface Solutions är en 
underleverantör specialiserad på lösningar för fordonets interiör för att säkerställa en säker och 
bekväm kontroll av bilen av föraren.

Det initiala ordervärdet är ca. 2,3 miljoner kronor. Ordern som kommer att pågå fram till slutet av 
året avser ett utvecklingsprojekt samt en licens på företagets produkt Diadrom Autotech 
Bootloader (DAB). DAB är en flexibel bootloader speciellt utformad för applikationer inom 
Autotech och för att möta de höga krav som branschen och inte minst OEM -tillverkare har 
utvecklat. DAB har utvecklats internt av Diadrom och i kundprojekt under flera år.

 ”För säkerhetskritiska och komplexa Autotech -applikationer erbjuder Diadrom flera 
kompletterande produkter till biltillverkare och underleverantörer. Vi är stolta över att 
kunna hjälpa BCS Automotive Interface Solutions genom att leverera vår produkt 
Diadrom Autotech Bootloader och hoppas på ett långt produktivt samarbete, säger 
Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.

 
Diadroms ledning anser att ordern är strategiskt viktig.

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen, kontakta:

Carl Johan Andersson, VD, Diadrom Holding AB (publ), telefon: 0733-31 11 13,
Viktor Eliasson, vice VD & Försäljningsdirektör, Diadrom Holding AB (publ), telefon: 0733-31 11 15.

OM BCS AIS

BCS Automotive Interface Solutions is an automotive supplier specialized in solutions for the 
vehicle interior to ensure a safe and comfortable control of the car by the driver. It has about 3,600 
employees and is operating locations and engineering centers in North America, Europe and Asia 
Pacific. http://www.bcs-ais.com/
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Om Diadrom Holding AB

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. 
Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. 
Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30,  är Bolagets Certified www.partnerfk.se)
Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan information som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-08-31 08:30 CEST.
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