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Tangiamo Touch Technology (publ)
Möjlighet att investera i ett bolag som med en unik produktportfölj nu
tar steget in i den omfattande onlinesektorn

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I
FÖRETRÄDESEMISSION

TECKNINGSTID:
31 maj 2021 – 14 juni 2021

Med ”Tangiamo” eller ”Bolaget”
avses Tangiamo Touch Technology
AB, org. nr 556655–3839.

Motiv till emissionen
Efterfrågan av Tangiamos produkter har tagit
fart snabbare än väntat på den oreglerade
marknaden, där Bolaget tidigare har fått
beställningar från bland annat partnerbolaget
Abbiati och konkurrenten EGT. Parallellt med
befintliga aktiviteter på de oreglerade
marknaderna har Tangiamo under andra
kvartalet 2021 erhållit produktcertifiering för de
reglerade marknaderna. Tillståndet för de
reglerade marknaderna innebär en avsevärt
större adresserbar marknad för Tangiamo, och
redan under april i år har Tangiamos partner
Abbiati introducerat Bolagets ADR-produkt för
kunder på den reglerade marknaden. Detta
skulle därmed kunna innebära en snabb
försäljningsökning av Bolagets produkter mot
den reglerade marknaden.
Samtidigt
fortskrider
produkttesterna
för
Quebec, vilket tidigare har kommunicerats kan
resultera i en order omkring 5 – 10 MSEK i ett
scenario där enbart befintliga spelbord ersätts
med Tangiamos. Dessutom har antalet dialoger
med ytterligare potentiella partners och
distributörer till Tangiamo intensifierats under de
senaste månaderna, vilket, givet att avtal ingås,
skulle innebära nya försäljningskanaler för
Bolaget och därmed möjlighet att nå ut ännu
bredare i marknaden.

Företrädesemissionen kommer att utgöra
en väsentlig förstärkning av Tangiamos
finansiella ställning samt möjliggöra
planerade
tillväxtssatsningar.
Bolaget
avser att använda den förväntade
nettolikviden
till
följande
ändamål
angivna i prioritetsordning:

I.

omkring 30 procent av nettolikviden
avses att användas till etablering
på
den
nordamerikanska
marknaden;

II.

omkring 20 procent av nettolikviden
avses att användas till etablering i
Macau;

III.

omkring 25 procent av nettolikviden
avses att användas för att utveckla
Onlinesegmentet;

IV.

omkring 15 procent av nettolikviden
avses att användas för att utveckla
Arkadspel;

V.

omkring 10 procent av nettolikviden
avses att användas till allmänna
företagsändamål.

TECKNINGSTID
31 maj 2021 – 14 juni 2021
TECKNINGSKURS
0,58 SEK per aktie
EMISSIONSVOLYM
12,9 MSEK
ANTAL AKTIER SOM ERBJUDS
22 288 173 aktier
PRE-MONEY
38,8 MSEK
EMISSIONSGARANTIER
Emissionen är säkerställd till 72 %
genom garanti- och
teckningsåtaganden

Fyra anledningar att investera
1. Möjlighet att komma in tidigt i ett bolag
med unik produkt

2. Tagit steget in på den snabbväxande
onlinesektorn

Tangiamos elektroniska spelbord gör kasinospel
till en mer social upplevelse där Bolagets
touchteknologi tillåter fler användare att
använda och interagera på samma spelbord,
och kan därför efterliknas med ett vanligt
livebord på ett landbaserat kasino. Till storleken
är
Tangiamos
spelbord
mindre
än
konkurrenternas vilket gör det möjligt för
landbaserade kasinon att utnyttja sina lokaler
mer effektivt.

Under andra kvartalet år 2020 tog Tangiamo
klivit in på onlinesektorn med Bolagets ADRlösning (tärningsdetektor) via starkt partnerskap,
som fram till relativt nyligen uteslutande såldes
till den oreglerade marknaden, men där
Tangiamo nu fått produktgodkännande att
även sälja till den reglerade marknaden vilket
öppnar dörrarna till en betydligt större
adresserbar marknad.

3.
Intakta
distributionsavtal
försäljningsgrund

4. Med Gaming Bridge erbjuder Tangiamo
marknaden en banbrytande produkt

ger

stark

Som ett resultat av de senaste årens
produktutveckling och innovation har Tangiamo
mellan perioden oktober 2019 - oktober 2020
tecknat distributionsavtal värda 15 MSEK, där
avtalen regleras med en minsta orderkvantitet
för att behålla distributionsrätten. Gemensam
nämnare för distributörerna är att de är
kapitalstarka, väletablerade i sina respektive
regioner och innehar en långsiktig strategi.
Tangiamo har även tecknat trialorders med
nyckelkunder och sammantaget uppgår värdet
av Tangiamos avtal och trialorders till cirka
17 MSEK per dagen för utfärdandet av detta
informationsblad.

Gaming Bridge är en systemprodukt som binder
samman fysiska spelbord med Remote och
Online Gaming, och suddar därmed ut
gränserna mellan landbaserade kasinon och
online. Med Gaming Bridge kan landbaserade
kasinon skala upp sin verksamhet genom att
möjliggöra för fler spelare delta på varje utställt
spelbord, vilket innebär ökade intäkter och
minskat behov av personal.

Tangiamo arbetar främst med tillämpningar av
sensorteknologi inom Gaming och Bolaget har
patent på en rad områden inom både
touchteknologi och visuell identifiering. Inom
touchteknologi appliceras tekniken för att möjliggöra styrning av system genom flera användare
samtidigt, till exempel ett elektroniskt spelbord.
Visuell identifiering används för att snabbt läsa ut
värden och former för hel- och halvautomatiska
spel. Tangiamo säljer direkt till större kasinooperatörer, genom agenter och via distributörer. För
gaming halls och kryssningsfartyg används vinstdelning vilket är en form av avtal där Tangiamo
erhåller en del av nettovinsten från de spelbord som
placeras ut.

Produktportföljen
Tangiamo utvecklar elektroniska spelbord baserade
på Bolagets unika touchteknik, där Bolagets
affärsidé är att skapa produkter som gör kasinospel
till en social upplevelse, istället för ensamt spel
framför en spelautomat. Automatiseringen av spelet
ger stora fördelar för kasinot, detta då intäkterna
ökar genom att spelet går snabbare, samtidigt som
säkerheten ökas när personalen inte kan påverka
spelet och vinsterna, därutöver kan personalkostnaden
reduceras.
Produktportföljen
har
stabiliserats i tre tydliga plattformar med kapacitet
att bygga vidare på dem, med detta som bas har
flera nya produkter lanserats och breddat
erbjudandet till marknaden.

Utöver spelplattformarna har Tangiamo även
utvecklat annan teknisk utrustning för spel, som
exempelvis ADR-system som är en tärningsdetektor
och ökar säkerheten i tärningsspel radikalt genom
att automatiskt detektera utfallet. Gaming Bridge är
en annan produkt och är en systemlösning som
möjliggör för landbaserade kasinon att skala upp sin
verksamhet, då den binder samma fysiska spelbord
med Remote och Online Gaming.

Gaming Bridge & ADR

Multiplay

Placeras bland bord för livespel på kasinogolvet och
behåller en mänsklig dealer. Inom konceptet finns
även Multiplay Auto som fungerar utan personal
genom att betalning hanteras elektroniskt eller med
sedelläsare.

Crystal

Introducerar en ny displayteknologi, där man spelar
på en genomskinlig touchdisplay rakt över olika
mekaniska spel som t ex roulette och SicBo, för ökad
spelkänsla och minskad golvyta.

TNG SLOT

Första slotmaskinen någonsin med en riktig
tärningsshaker med upp till 5 spelare. Plattformen
har en snabb och spännande speluppsättning där
spelare möts och upplever ett riktigt spel med en
levande känsla.

TANGIAMO
I SIFFROR

KUNDER
Kunderna återfinns både på oreglerade öppna
marknader utan krav på tillstånd, samt på
marknader med strikta spel- och produkttillstånd
exempelvis vid statligt kontrollerade spelmonopol.
Bland kunderna finns några av världens största
kasinoföretag, bl.a. Abbiati, EGT och Evolution
Gaming-ägda Ezugi.

17 MSEK

~30 st

VÄRDE AV INTAKTA
DISTRIBUTIONSAVTAL

LÄNDER MED
TANGIAMOS
PRODUKTER

5,4 MSEK

+200 st

NETTOOMSÄTTNING
ÅR 2020

SPELBORD
INSTALLERADE

~60 %
BRUTTOMARGINAL FÖR
SPELBORDEN

