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EURIS: Globalt OEM avtal tecknat med CSR TEST EASY Ltd 
 
IDEON, Lund: European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, har idag ingått ett OEM 
avtal med CSR TEST EASY Ltd, comp. no. 14103944 (London, UK), gällande bolagets 
veterinärdiagnostiska produkter. 
 
Avtalet innebär att CSR TEST EASY Ltd får rätten att under sitt eget varumärke marknadsföra och 
sälja European Institute of Science ABs veterinärdiagnostiska produkter på den globala marknaden. 
För European Institute of Science ABs del innebär avtalet att bolaget åtar sig att producera sagda 
produkter åt CSR TEST EASY Ltd och att det omgående får tillgång till nya affärs- och kundnätverk. 
Avtalet innebär inte några inskränkningar för European Institute of Science AB att sälja sagda 
produkter under eget varumärke eller under andra bolags varumärken. 
 
CSR TEST EASY Ltd är verksamt inom medicinsk diagnostik och avser att påbörja försäljning inom 
veterinär sjukvård under eget varumärke. Mer information kan hittas på bolagets hemsida 

(www.testeasy.se). 
 
Huvudägare och Vd  i CSR test Easy Ltd är Linda Gustafsson som tillika är större ägare i European 
Institute of Science AB, vilket innebär att avtalet kan betraktas ha skett med närstående. OEM avtalet 
har upprättats på marknadsmässiga villkor. 
 
 
Styrelsen 
 
 
Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023. 
 
  
För ytterligare information kontakta: 

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00 

       
 

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik 

med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära 

anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park. 

       

 


