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Diadrom har tecknat ett ramavtal med HaleyTek
Diadrom Systems AB*, som är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna 
produkter inom diagnostik av Autotech, har tecknat ett ramavtal för att leverera tjänster inom 
mjukvaruutveckling till HaleyTek.

Ramavtalet avser tjänster i Sverige inom diagnostik av Autotech.

”Diadrom erbjuder expertis och kompletterande produkter inom diagnostik av Autotech 
till OEM:er och underleverantörer inom fordonsindustrin. Det innefattar utveckling av 
inbyggd mjukvara, men även mjukvaruutveckling av IT-system kopplat till lifecycle 
management. Här är vår expertis och långa erfarenhet mycket relevant och applicerbar 
för kunden och vi är mycket stolta över att få hjälpa kunden med vår expertis och 

” säger Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.hoppas på ett långt produktivt samarbete

Ledningen i Diadrom bedömer att ramavtalet är strategiskt viktigt.
 
* Diadrom systems AB är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ).

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 HaleyTek

HaleyTek är ett företag som bedriver verksamhet avseende bland annat utveckling av tekniska 
lösningar och tjänster för fordon och delar därav, inklusive men inte begränsat till utveckling av 
infotainmentsystem och andra relaterade aktiviteter. www.haleytek.com

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 2022-10-04 14:15 CEST.
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