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Diadrom får en ny licensaffär på produkten 
Diadrom Autotech Bootloader från Nippon Seiki.
Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande 
mjukvaruföretag inom Diagnostik av Autotech, har fått en order på Diadrom Autotech Bootloader 
(DAB) från Nippon Seiki.

Ordern avser en licens för att återanvända en tidigare implementation av DAB för en ny 
fordonstillverkare.

"Vi ser ett begynnande intresse av att återanvända våra mjukvarukomponenter när 
det kommer till produktutveckling inom Autotech. Detta för att minska graden av 
komplexitet i både mjukvara och hårdvara. Den här nya ordern från Nippon Seiki är 
ett kvitto på att våra produkter möter fordonsbranschens högt ställda kvalitetskrav 
och samtidigt sparar tid och pengar åt våra kunder.” säger Carl Johan Andersson, VD, 
Diadrom.

Värdet på ordern är inte signifikant, men ledningen i Diadrom bedömer att ordern är strategiskt 
viktig, då det är första gången bolaget får en order som ger licensintäkter utan att ingå i ett 
utvecklingsprojekt.

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 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.

http://www.diadrom.se
http://www.partnerfk.se)
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Om Nippon Seiki (Europe) B.V

Nippon Seiki (Europe) B.V är en av världens ledande leverantörer för fordonsindustrin med ett 
innovativt sortiment inom Driver Information Systems. Nippon Seikis infotainment moduler är 
kända för sin höga kvalitet och pålitlighet. Nippon Seiki är marknadsledande inom premium Head-
Up Display, för mellan- och högsegmentbilmärken. Nippon Seiki (Europe) B.V grundades 2002 och 
är ett helägt dotterbolag till Nippon Seiki Co. Ltd., som är baserat i Nagaoka, Japan, och handlas på 
Tokyobörsen (ticker: TKO: 7287). https://www.nippon-seiki.co.jp/global/

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 2022-01-28 09:10 CET.
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