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Diadrom har erhållit en order från Lynk & Co på 
ett utvecklingsteam samt licens på Diadrom 
DiagStudio för att utveckling av diagnostiktjänster
Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande 
mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en 
order från Lynk & Co International AB.

Ordern avser ett utvecklingsteam, samt licens för rättighet att återanvända funktionalitet av 
Diadrom DiagStudio, för att tillsammans med Lynk & Co utveckla nya diagnostiktjänster.

Värdet på ordern är totalt på ca 3 MSEK och gäller året ut och ledningen i Diadrom bedömer att 
uppdraget är strategiskt viktigt.

”Diadrom erbjuder expertis och kompletterande produkter inom diagnostik av Autotech 
till OEM:er och underleverantörer inom fordonsindustrin. Vi är väldigt stolta att få hjälpa 
Lynk&Co med vårt kunnande inom diagnostik samt med återanvändning av 

” säger funktionalitet från Diadrom DiagStudio för att utveckla deras diagnostiktjänster.
Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.

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.

Om Lynk & Co International AB

Lynk & Co International AB (Lynk & Co) is a Chinese-Swedish automobile brand owned by Geely 
Automobile Holdings. Lynk & Co was created to provide mobility solutions for the connected 
generation. We do make really, really good cars (the kind that have all the features you want 
without you having to ask for them), but we also offer a new way of using those cars. Our 
membership-based approach makes it simple to get on the go. Members can access a car on a 
flexible, month-to-month basis and share with friends, family, and the Lynk & Co community.

http://www.diadrom.se
http://www.partnerfk.se)
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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 2021-06-28 18:00 CEST.
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