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Viktig information
Handel i aktien
Tangiamo Touch Technology AB handlas på Nasdaq First North sedan 2017. 

Viktig information
Detta Informationsmemorandum (”Informationsmemorandumet”) har upprättats med anledning av att styrelsen i Tangiamo Touch Technology AB (publ), baserat 

på bemyndigande från extra bolagsstämman den 21 januari 2019, beslutade den 25 april 2018 att genomföra en ökning av bolagets aktiekapital med högst 

2 532 771,60 SEK genom en företrädesemission av högst 12 663 858 aktier (”Erbjudandet”). Förkortningarna ”Tangiamo” och ”Bolaget” används på ett flertal 

ställen i detta Informationsmemorandum. Med detta avses Tangiamo Touch Technology AB (publ), organisationsnummer 556655-3839. Tangiamos aktie är 

upptagen till handel på Nasdaq First North sedan 6 april 2017. Då föreliggande Erbjudande inte överstiger 2,5 MEUR utgör Investeringsmemorandumet inte 

ett Prospekt och har således inte heller upprättats i enlighet med till exempel bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Euro-

paparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Investeringsmemorandumet har inte heller godkänts 

eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella instrument. 

Nasdaq First North
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som 

en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad 

marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla 

bolag vars aktier eller teckningsoptioner är noterade på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Günter & Wikberg 

Kapitalförvaltning AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Distribution av Informationsmemorandumet
Informationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Tangiamos hemsida (www.tangiamo.com) och Göteborg Corporate Finance hemsida (www.gcf.

se). Distributionen av Informationsmemorandumet kan strida mot lag i vissa jurisdiktioner. Informationsmemorandumet får inte användas i samband med ett 

erbjudande till någon person eller vid uppmaning till någon person till anbud i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller uppmanande att lämna anbud inte 

är tillåtet eller till en person som det skulle strida mot lag att erbjuda eller uppmana att lämna sådant anbud till. Inga åtgärder har eller kommer att vidtas för att 

registrera eller godkänna värdepapper eller annars tillåta erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon jurisdiktion utanför Sverige. Värdepapper får inte 

erbjudas, försäljas, återförsäljas, överföras eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika, USA eller 

annan jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att erbjuda värdepapper. Förvärv av värdepapper i strid med de begränsningar som beskrivs ovan kan vara 

ogiltigt. Förvärv i strid med dessa begränsningar kan leda till brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Tangiamo accepterar inget legalt ansvar för brott mot 

dessa begränsningar, oavsett om det begås av en tänkbar investerare av värdepapper eller ej. Inga värdepapper har registrerats, och kommer inte att registre-

ras, enligt United States Securities Act of 1933 enligt dess senaste lydelse och får därför inte utbjudas till försäljning, vidare överlåtas, utnyttjas, levereras eller 

överföras direkt eller indirekt, inom eller till USA vid någon tidpunkt.

Uttalanden och bedömningar om framtiden 
Detta Informationsmemorandum innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Tangiamos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell, operativ 

och övrig utveckling. Orden ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”skall”, ”förutser”, ”planerar”, ”prognosticerar”, ”anser”, ”borde” och liknande uttryck anger att infor-

mationen i fråga handlar om framtidsinriktade uttalanden om bedömningar. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast per datumet för Informationsme-

morandumet. Informationsmemorandumet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser. Viss information har inhämtats från flera olika 

utomstående källor och Bolaget har strävat efter att återge sådan information korrekt i detta Informationsmemorandum. Även om Bolaget anser dessa källor 

vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Marknadsstatistik är till sin natur 

förenad med osäkerhet och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Värdet av jämförelser av statistik för olika marknader är begränsat av 

flera anledningar, bland annat till följd av att marknaderna definieras olika samt att informationen kan ha insamlats genom användande av olika metoder och 

med olika antaganden. Viss statistik i detta Informationsmemorandum har sammanställts av Tangiamo, i vissa fall på basis av olika antaganden. 

Även om Bolaget anser att sammanställningsmetod och antaganden är rimliga har dessa endast i begränsad omfattning kunnat bekräftas eller verifieras av 

oberoende källor. Mot bakgrund av detta uppmärksammas läsaren av Informationsmemorandumet särskilt på att marknadsstatistik som presenteras i Informa-

tionsmemorandumet är förenad med osäkerhet och att ingen garanti kan ges för dess riktighet. Såvitt Bolaget känner till har dock inga uppgifter utelämnats på 

ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Vissa siffror i detta Informationsmemorandum har varit föremål för avrundning. 

Detta medför att vissa tabeller inte synes summera korrekt. Detta är fallet då belopp anges i tusen eller miljontal och förekommer särskilt i avsnitten Finansiell 

information i sammandrag, Kommentar till den finansiella utvecklingen och Kapitalstruktur och annan finansiell information nedan samt i den årsredovisning och 

den bokslutskommuniké som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Informationsmemorandumet granskats 

eller reviderats av Bolagets revisor. I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller 

utveckling skiljer sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden.



Teckningsperiod 27 maj – 12 juni 2019 
Avstämningsdag 24 maj 2019 
Handel med teckningsrätter 27 maj – 10 juni 2019 
Emissionsbelopp Ca 8,23 MSEK 
Antal nya aktier 12 663 858 st 
Teckningskurs 0,65 SEK. Courtage utgår ej 
Antal befintliga aktier 25 327 715 st 
Bolagsvärde pre-money* Ca 16,4 MSEK 
 
Övertilldelning 

Belopp: Ca 1 MSEK 
Volym: 1 538 462 aktier 

Teckningsförbindelser och garantier Ca 1,3 MSEK i teckningsförbindelser. Ca 4 MSEK i garantier  
ISIN / Kortnamn SE0009664303 / TANGI 
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Erbjudandet i sammandrag
De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare äger företrädesrätt. Varje två (2) innehavda 
aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Större teckning än vad erhållna teckningsrätter ger rätt till 
kan inlämnas – sådan teckning är utan företrädesrätt. 

*Bolagsvärde för emissionen baseras på emissionskursen som är satt till 0,65 SEK per aktie, cirka 22,7 procent rabatt mot volymvägd avslutskurs på markna-

den under perioden 2019-03-25 till 2019-04-24. 

OBS! Förfarandet för hantering av teckningsrätter kan skilja sig åt beroende på hos vilken förvaltare du 
har dina aktier. Du kan eventuellt frånskiljas dina teckningsrätter tidigare än vad som anges som sista dag 
för handel med teckningsrätter om du inte har tagit ställning till Erbjudandet. Kontakta din förvaltare i god 
tid för att för att veta om och/eller hur du bör agera för att delta i Erbjudandet. 
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Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt 
företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 
2017 på Nasdaq First North och arbetar främst med 
tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming.

Bolaget har patent på en rad områden inom både touch 
teknologi och visuell identifiering. Inom touch 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.
Bolagets produkter finns installerade på kasinon, 
spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. 
Kunderna återfinns både på oreglerade öppna 
marknader utan krav på tillstånd, samt på marknader 
med strikta spel- och produkttillstånd i statligt 
kontrollerade spelmonopol.

Sedan bolaget noterades på First North 2017 har fokus 
varit att ersätta den tidigare huvuddistributören TCS John 
Huxley och bygga upp egen distribution genom nya 
partners och direkt till större grupper. 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.

Electronic Table Games
Tangiamo utvecklar elektroniska spelbord baserade 
på Bolagets unika touchteknik. Tangiamos 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. Intäkterna ökar genom att spelet 
går snabbare och säkerheten ökas när personalen 
inte kan påverka spelet och vinsterna. Dessutom kan 
personalkostnaden minskas. 

Tangiamo har idag tre spelplattformar: 

MultiPlay Live Placeras bland bord för livespel på 
kasinogolvet och behåller en mänsklig dealer. 

Multiplay Auto fungerar utan personal genom att 
betalning hanteras elektroniskt eller med sedelläsare. 

Crystal introducerar ny displayteknologi, där man 
spelar på en genomskinlig touchdisplay rakt över olika 
mekaniska spel som t ex roulette och Sic Bo, för ökad 
spelkänsla och minskad golvyta. 
Bolaget utvecklar också annan teknisk utrustning för 
spel, t ex Tangiamos ADR (tärningsdetektor) som ökar 
säkerheten i tärningsspel radikalt genom att automatiskt 
detektera utfallen.

Tangiamo har installerat över 200 elektroniska spelbord 
och annan utrustning i cirka 30 länder runt om i 
världen. Bland kunderna finns några av världens största 
kasinoföretag. Borden säljs för 50 000 – 80 000 
EUR till kasinon, med en bruttomarginal på cirka 60 
procent. Utöver detta har Bolaget intäkter för support, 
uppgradering och reservdelar. Tangiamo kommer 
gradvis att investera i fler installationer på vinstdelning 
för kontinuerliga intäkter. Detta är intressant för mindre 
spelinrättningar, vilket är en stor marknad för Bolaget.

Marknad
Den globala spelindustrin väntas öka med 4 % 
årligen mellan 2018-2023 och nå 525 miljarder USD. 
Uppgången drivs till stor del av ökad disponibel inkomst. 
(Gambling Market - Global Outlook and Forecast 2018-
2023, Mike Johnson). Investeringar på ca 65 miljarder 
USD ligger i pipelinen för kasinoprojekt i Asien de 
närmaste 5 åren, (Unionen Gaming, Las Vegas). 

Affärsmodell
Tangiamo säljer direkt till större kasinooperatörer, genom 
agenter och via distributörer. 
För gaming halls och fartyg används vinstdelning. 
Vinstdelning, Revenue sharing eller Participation är en 
form av avtal där Tangiamo får en del av nettovinsten 
från de spelbord som placeras ut. 

Tekniken
Tangiamos teknik baseras på forskning inom 
sensorteknologi för touchskärmar, speciellt system för 
flera samtidiga användare som också kan identifiera 
de olika användarna. Tangiamo utvecklar nu en helt 
ny generation av den grundläggande touchteknologin. 
Den nya patentsökta sensorteknologin kan användas i 
skärmar av alla storlekar, och har unika egenskaper som 
kan användas i tillämpningar med flera användare.

Patent
Tangiamo Touch Technology har en välutvecklad 
patentportfölj som skyddar både grundläggande 
touchteknologi och tillämpningar inom kasinospel. 
Sammanlagt finns 20 beviljade patent och 11 
patentansökningar under behandling.

Motiv till emissionen
Emissionen genomförs för att ge Bolaget finansiell 
styrka att approchera större kunder i Latinamerika 
samt etablera sig på den asiatiska marknaden. Den 
kinesiska marknaden öppnas upp i år med start i 
Hainan-provinsen och när resterande provinser öppnar 
för landbaserade kasinon förväntas 500 000 – 800 000 
spelterminaler installeras. Genom att dessutom kunna 
installera fler bord på vinstdelning kan Bolaget skapa 
kontinuerliga intäkter. 
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Väsentliga händelser 2018/2019
Linh Thai efterträdde Mats Nordahl som VD den 12 mars 2018 och kort därefter påbörjades en 
omorganisation av samtliga avdelningar vilket avslutades i början av 2019. Nya team inom försäljning, 
utveckling och operations kom på plats i slutet av 2018 och i början av 2019, vilka behövdes för att 
strukturera om företaget och få in Tangiamo på rätt bana med ökat fokus på att skapa lönsamhet.  

Under andra kvartalet såldes ytterligare ett spelbord till det statliga Holland Casino och ett första Crystal 
Roulette till Weike Group. Weike Group säljer och hyr ut spelbord och slotmaskiner till kunder i Singapore, 
Malaysia, Filipinerna, Kambodja, Vietnam, Macau och Laos. Spelbordet Crystal Roulette har genomgåtts 
verifiering på ett testlabb i Singapore i ca 6 månader och installerades i Kambodja i april 2019. Tangiamo för 
kontinuerlig dialog om utfallet från Crystal Roulette samt om när och hur Bolaget ska introducera Crystal Sic 
Bo som lanserades i början av februari 2019.  

Under sommaren fick Tangiamo en första order på en Crystal Roulette från Lydia Ludic, vilket Tangiamo idag 
förhandlar om ramavtal med. Ludic ägs av Pefaco International PLC med säte på Malta och finns 
representerade i 9 länder med ca 900 kasinos och gaming halls. Merparten av verksamheten finns i 
Västafrika. 

TCS John Huxley fortsatte under 2018 att lägga beställningar på ADR system, under året har Tangiamo 
levererat 30 enheter till TCS. I slutet av 2018 har Tangiamo vidareutvecklat och förbättrat befintlig ADR system 
vilket har lett till att Bolaget idag förhandlar om ramavtal om försäljning av nästa generations ADR system. För 
Tangiamo innebär avtalet både försäljning av nya enheter och reservdelsförsörjning under minst 7 år. TCS 
John Huxley är en ledande tillverkare och leverantör av kasinoutrustning. Produktportföljen består både av 
produkter som rouletthjul, spelbord och tillbehör men TCS har även en stor serviceorganisation globalt. 

Grosvenor Casinos la en order på totalt 8st spelbord med vinstdelning under hösten, 4st spelbord 
levererades så snart tillståndet från Gambling Commission i UK kom på plats. Spelborden har fungerat bra 
mot nya spelare och har ökat den totala omsättningen per kasino. Tangiamo och Grosvenor tror att 
Tournament Mode kommer att generera flera nya spelare, installationen kommer att ske under Q2 2019. 

Tangiamo tecknade ett avtal med vinstdelning på den spanska kasinomarknaden, tillståndstyp C. Avtalet är 
tecknat med Casino Gran Madrid och avser initialt 2st Crystal Roulette. Leverans och installation kommer att 
ske när godkännande har erhållits från den lokala spelmyndigheten. I Spanien finns det idag ett 50-tal 
kasinon. Tangiamo förväntar sig att tillståndet går igenom under Q2 2019.  

I slutet av året levererade Tangiamo ett antal spelbord till Efbet i Bulgarien, Efbet är en av de större aktörerna i 
Bulgarien med sina 44 gaming halls. Efbet är i expansionsfas och har idag nyöppnade gaming halls i 
Rumänien. Spelborden fungerar väldigt bra på Efbets större gaming halls, det finns behov av fler spelbord 
under 2019. 

En ny försäljningschef, Harald Börsholm tillsattes med start i januari 2019. 

En riktad nyemission genomfördes till styrelse, ledning, huvudägare och externa investerare och tillförde 
bolaget 3,7 MSEK innan emissionskostnader.  

Tangiamo tecknade ett avtal med vinstdelning med Bell Casino. Bell Casino är ett av Skandinaviens största 
kasinooperatörer för kasino - och automatspel ombord på fartyg i Europa. Avtalet avser 4st Crystal Roulette, 
leverans och installation kommer att ske som senast i mars 2019. 

 På spelmässan ICE i februari 2019 lanserade Tangiamo tre nya produkter. Produktportföljen är idag bredare 
och de nya produkterna som visades på mässan fick oväntat mycket uppmärksamhet:  

• Crystal Sic Bo 
• Crystal Card Table 
• Tournament Mode 
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Efter spelmässan sålde och installerade Tangiamo ett MultiPlay Live i Nordcypern. Bordet har fungerat bra 
mot målgruppen och för kasinopersonalen. Tangiamo har även signerat ett avtal med en distributör för 
Nordcypern och Montenegro. Distributören Serdar Ergene har mer än 25 års erfarenhet som Casino 
manager i bland annat Nordcypern och Montenegro. Ergene har ett stort nätverk både i ägarledet och på 
chefsnivå i regionen. Nordcypern har en central roll i sin region på samma sätt som Macau, Panama, och Las 
Vegas. 

Under Q1 fick Tangiamo en första order på spelbord med Remote Gaming, Salon de Yacht i Paraguay.  

I början av april fick Tangiamo en order på 8 st Crystal Roulette spelbord med vinstdelning från Magic Bet i 
Bulgarien. Magic Bet har för avsikt att ställa ut Tangiamos spelbord i alla sina gaming halls. Leverans av de 
fyra första borden kommer att ske under Q2. Magic Bet är verksamma i Bulgarien med ca 40 gaming halls 
och finns representerade i samtliga större städer. Magic Bet är en del av företagsgruppen Kaliman EAT Ltd. 

Under april fick Tangiamo den första ordern på ett Crystal Card Table (lansering 2019–02) med vinstdelning 
från Casino Vivant i Paraguay. Casino Vivant är en av de kunder som Tangiamo besökte i mars 2019. Vivant 
är ett privatägt företag med Yacht club, Casino och hotell under samma tak. 

Tangiamo har blivit godkända som leverantör till Princess International i Europa och Afrika. Nästa steg är att 
träffa respektive regionansvarig och planera introduktion av Tangiamos produkter. Princess International 
Group äger och driver kasinon och hotell i Europa, Afrika och Sydamerika. De driver ca 36 kasinon och har 
mer än 4000 anställda. Huvudkontoret ligger i Istanbul. 

Tangiamo har inlett förhandling om ramavtal med Lydia Ludic. Förhandlingen rör både betalningsvillkor för köp 
av bord och vinstdelning. Syftet med ramavtalet är underlätta inköp för respektive regionchef och snabbare 
kunna byta ut nuvarande utrustning mot Tangiamos produkter. Både MultiPlay Auto och Crystal Roulette har 
fungerat väl för Lydia Ludic under 2018/2019. Lydia Ludic ägs av Pefaco International PLC med säte på 
Malta och finns representerade i 9 länder med ca 900 kasinos och gaming halls. Merparten av verksamheten 
finns i Västafrika.  

Tangiamo är under förhandling med TCS John Huxley om försäljning av nästa generations ADR system. För 
Tangiamo innebär avtalet både försäljning av nya enheter och reservdelsförsörjning under minst 7 år. TCS 
John Huxley är en ledande tillverkare och leverantör av kasinoutrustning. Produktportföljen består både av 
produkter som rouletthjul, spelbord och tillbehör men TCS har även en stor serviceorganisation globalt. 

Tangiamo har den 16 april 2019 lämnat in en patentansökan till svenska Patent- och Registreringsverket 
(PRV) för Gaming Bridge. Gaming Bridge är en systemprodukt för kasinon och binder samman fysiska 
spelbord med Remote och Online gaming. Gaming Bridge är en fristående produkt som till skillnad från 
tidigare lösning ej är bunden till Tangiamos spelbord. 
 
”Gaming Bridge är en revolutionerande produkt för branschen då Tangiamo öppnar upp möjligheten att med 
ett system erbjuda både Remote gaming lokalt och Online gaming för alla landbaserade aktörer, oavsett 
vilken leverantör av spelbord de har idag. Med detta tar Tangiamo steget från att vara en leverantör av 
spelbord till att erbjuda infrastruktur och mjukvara inom gaming som bryggar gapet mellan landbaserat och 
Online. Vi har idag ett antal intressenter och för kontinuerligt samtal med aktörer på marknaden.” Linh Thai, 
VD Tangiamo 
 
Gaming Bridge är kompatibelt med spelbord från alla leverantörer på marknaden. Systemet är skalbart från ett 
enskilt bord till hundratals bord för större aktörer. Lansering kommer att ske under det tredje kvartalet 2019. 

Bell Casino AB och Tangiamo har signerat ett avtal om att kraftigt utöka nuvarande vinstdelningsavtal från 5 till 
25 bord. Den sammanlagda affären förväntas generera minst ca 3 MSEK årligen när samtliga bord är 
utplacerade. Installationen av de nya borden hos Bell förväntas ske med 1-3 bord per månad. 
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Riskfaktorer
Allt företagande och ägande av aktier eller teckningsoptioner är förenat med ett risktagande och en investering i 
Bolaget ska ses i detta perspektiv. Tangiamo exponeras för ett stort antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka kan ha 
en negativ inverkan på den fortsatta verksamheten. Vid en bedömning av en investering i Bolaget är det av vikt att 
beakta ett antal riskfaktorer. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, och utan anspråk på att vara heltäckande, 
några av de riskfaktorer och viktiga förhållanden som bedöms kunna få betydelse för Tangiamo framtida utveckling. 
Riskerna som beskrivs nedan är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare står inför utan en samlad 
investeringsbedömning måste även innefatta övrig information i Investeringsmemorandumet samt en allmän 
omvärldsbedömning.

Verksamhets- och branschrelaterade risker
Makroekonomiska faktorer
Bolaget påverkas av allmänna ekonomiska, finansiella och politiska förhållanden på global nivå. 
Efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster påverkas av makroekonomiska faktorer som räntor, 
valutakurser, konjunkturutveckling, inflation, deflation och allmänna affärsförhållanden. Globala 
ekonomiska förhållanden och negativa förändringar kan därför få en negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet i form av hastiga och extrema nedgångar med ökad instabilitet och negativa förväntningar på 
den framtida ekonomiska utvecklingen. En rad olika faktorer på olika marknader kan på så sätt påverka 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Förmågan att hantera tillväxt
Bolagets verksamhet kan komma att växa substantiellt genom förvärv eller en plötslig och oväntad 
ökning i efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster vilket ställer stora krav på ledningen och den 
operativa samt finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen och verksamheten växer, behöver 
Bolaget hela tiden ha effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett verksamt sätt kunna 
genomföra affärsplanen på en marknad som är under snabb utveckling. För att hantera tillväxten krävs 
även investeringar och allokeringar av värdefulla ledningsresurser. Om Bolaget inte hanterar tillväxt 
på ett effektivt sätt kan det få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
rörelseresultat.

Forskning och utveckling
Bolaget bedriver produktutveckling i samråd med kunder och leverantörer. Det finns en risk att Bolaget 
fattar felaktiga investeringsbeslut avseende produktutveckling, vilket skulle hämna Bolagets tillväxt. För 
att bli konkurrenskraftiga måste Bolaget fortsätta att utveckla och förbättra befintliga produkter. Det finns 
en risk att Bolaget inte kan implementera ny teknik eller anpassa sitt produktutbud och sin affärsmodell i 
sådan god tid att fördelarna av ny eller existerande teknik kan tillvaratas vilket kan ha en negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Organisatoriska risker
Bolaget har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare och av 
förmågan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerad och erfaren personal. Bolagets 
förmåga att anställa och bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger 
bortom Bolagets kontroll, bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller 
nyckelperson på grund av att den anställde till exempel säger upp sig kan innebära att viktiga kunskaper 
går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av Bolagets affärsstrategi påverkas 
negativt.

Försäljning
Det går inte att med säkerhet fastslå att de framtida produkter som Bolaget kommer att erbjuda 
marknaden får det positiva mottagande som förespeglas i detta Memorandum. Kvantiteten av sålda 
produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i 
dagens skede har anledning att tro.
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Lagar och regleringar
Bolaget genererar en stor del av sina intäkter genom leverans av spelprodukter och teknologi till 
kasinooperatörer. Bolagets verksamhet är därför starkt beroende av de lagar och regleringar som styr 
spelmarknaden i olika jurisdiktioner. Dessa lagar och regleringar är komplexa, varierar kraftigt mellan 
jurisdiktioner och är föremål för återkommande ändringar.

Även mindre ändringar i bestämmelser kan påverka Bolagets försäljning kraftigt, exempelvis ändringar 
i regler för specifika spel. Efterfrågan på spelprodukter kan också påverkas negativt av ändringar i 
beskattningen av kasinooperatörer i olika jurisdiktioner.

Spelberoende
Trots att Bolaget själva inte bedriver någon spelverksamhet kan personer som drabbas av spelberoende 
komma att stämma Bolaget såsom upphovsmän till och möjliggörare av spel. Även om sådana anspråk 
sannolikt skulle avvisas kan de ge upphov till avsevärda kostnader och ett minskat förtroende för Bolaget 
som i förlängningen skulle kunna leda till minskade intäkter.

Social acceptans
Bolaget är aktivt i en bransch som kan bli föremål för negativ publicitet och är beroende av social 
acceptans. Spelmarknaden som helhet är omdebatterad och det finns en risk att negativ medial 
uppmärksamhet, t ex vad gäller onlinespel som kan leda till problemspelande, kan påverka Bolaget och 
leda till negativa konsekvenser som ett skadat anseende hos kunder och samarbetspartners.

Felbedömning vid produktlansering
Vid lanseringar av nya spelprodukter finns risken att dessa inte mottas positivt av marknaden. Detta kan 
leda till intäktsbortfall, sämre marginaler och minskade kassaflöden. Även aktiverade utvecklingskostnader 
riskerar att behöva skrivas ned. Om en lansering av en spelprodukt resulterar i lägre intäkter än bedömt 
kan det medföra en väsentlig negativ effekt på Bolagets lönsamhet, resultat och ekonomiska ställning.

Förseningar av spelprojekt
Bolaget utvecklar kontinuerligt mjukvara och hårdvara för nya spelprodukter. Om utvecklingen av en eller 
flera av Bolagets spelprodukter försenas kan det medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets 
lönsamhet, resultat och ekonomiska ställning. Bolagets spelprodukter behöver i de flesta jurisdiktioner 
också gå igenom en process av testning och myndighetsgodkännande för att få säljas. Processen kan 
också involvera licensiering av Bolaget som sådant. Tiden för detta kan variera signifikant och på ett 
oförutsägbart sätt, vilket också kan leda till förseningar med negativ effekt på Bolagets lönsamhet, resultat 
och ekonomiska ställning.

Teknologiutveckling
Det grundläggande teknikområde (touchteknologi) som Bolaget är verksamt inom kännetecknas 
av mycket snabb teknisk utveckling. Arbete med att utveckla ny teknologi och nya produkter är 
kostsamt och tiden fram till marknadslansering är svår att förutsäga. Utvecklingen av teknologin för 
nya tillämpningsområden kan kräva större investeringar för att nå fram till en produkt som är färdig för 
marknaden. Det finns en risk att Bolagets framtida teknologier och produkter inte kommer att vara 
kommersiellt framgångsrika, med negativ effekt på Bolagets lönsamhet, resultat och ekonomiska 
ställning.
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Affärspartners
Bolaget arbetar idag enligt en affärsmodell där Bolagets produkter på vissa marknader marknadsförs 
och säljs genom affärspartners. Bolagets tillväxt är därför beroende av sådana samarbeten för att nå 
slutkunder på dessa marknader, både i dagsläget och framöver. I vissa fall kan ett sådant beroende 
förstärkas av processer kring myndighetsgodkännanden, som på vissa marknader kräver samarbete 
med en lokal partner. Det finns en risk att samarbets- och distributionsavtal inte kan ingås på fördelaktiga 
villkor, att motparten inte uppfyller sina åtaganden, eller att motpartens verksamhet utvecklas på ett 
ogynnsamt sätt, med negativ effekt på Bolagets intäkter. Bolaget riskerar också att behöva sänka priser 
för att tillgodose förväntningar från partners.

Materialförsörjning och produktion
Bolagets produkter är beroende av komponenter som köps in från olika leverantörer. Vissa av dessa 
har långa ledtider, vilket kräver noggrann planering av produktionen och riskerar att skapa förseningar 
i leveranser. Några kritiska komponenter kan inte enkelt ersättas om de plötsligt skulle sluta vara 
tillgängliga. Detta kan kräva en tids- och resurskrävande process av ändringar i konstruktionen av 
Bolagets produkter, och eventuellt också förnyade godkännanden hos myndigheter. Detta kan medföra 
avsevärda förseningar med negativ inverkan på bolagets verksamhet och resultat.

Produktansvar
Det finns risk att det uppstår fel i såväl design som produktion av Bolagets produkter, vilket kan leda 
till att Bolaget tvingas återkalla produkter från marknaden för att åtgärda brister, eller på andra sätt lösa 
sådana fel. Sådana åtgärder riskerar att bli kostsamma både ekonomiskt och från förtroendesynpunkt, 
vilket kan påverka Bolagets resultat negativt. Bolagets produkter omfattas av garantier gentemot kunder. 
Bolaget riskerar att vara skyldigt att åtgärda eller ersätta defekta produkter. Det finns också en risk att 
eventuella fel i Bolagets produkter skulle kunna leda till skadeståndskrav. Detta gäller både fel i hårdvara 
och mjukvara. En felfunktion hos en kasinoprodukt som kan utnyttjas i bedrägerier kan leda till mycket 
stora förluster hos kunder, vilket kan leda till ersättningskrav med negativ effekt på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Konkurrens
Bolaget verkar i branscher som är utsatt för konkurrens. Bolagets framtida konkurrensmöjligheter är bland 
annat beroende av Bolagets förmåga att ligga i framkant och snabbt reagera på befintliga och framtida 
marknadsbehov. Bolaget kan därför tvingas göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller 
prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation. En ökad konkurrens skulle kunna påverka 
Bolagets resultat och verksamhet negativt.

Teknologirisker
Bolagets produkter bygger till stor del på egenutvecklad touchteknologi. Flera olika grundläggande 
teknologier och fysikaliska principer används idag för att detektera beröringar av en yta i olika tillämpningar.

Området befinner sig i snabb teknisk utveckling. Det är möjligt att andra teknologier utvecklas vidare, eller 
att helt nya teknologier introduceras som kan ge samma eller liknande funktionalitet som hos Bolagets 
produkter. Detta kan leda till att existerande eller nya konkurrenter introducerar produkter liknande 
Bolagets utan att Bolaget kan förhindra det exempelvis genom patentskydd. Detta kan ha väsentlig 
negativ inverkan på Bolagets resultat och verksamhet.

Valutarisker
Valutarisker finns i form av transaktionsrisker. Transaktionsrisk uppstår vid köp och försäljning av varor och 
tjänster i andra valutor än respektive bolags lokala valuta. Bolaget opererar på en global marknad med 
försäljning och inköp i andra valutor än SEK. Försäljningen sker till övervägande del i EUR. Bolagets inköp 
av i produkterna ingående komponenter sker förutom i SEK primärt i EUR och USD. Förändringar i värdet 
på SEK i förhållande till andra valutor kan därmed komma att få såväl positiva som negativa effekter på 
bolagets resultat och finansiella ställning. Nettoexponeringen i andra valutor är för närvarande begränsad 
och koncernen säkrar för närvarande inte valutaexponeringen.
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Ränterisk
Ränterisken är risken för att förändringar i marknadsräntor påverkar Bolagets räntekostnad. För det fall 
räntekostnaderna skulle öka kan detta ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken att vid brist på likvida medel inte kunna fullgöra sina åtaganden eller att de 
endast kan fullgöra sina åtaganden eller att de endast kan fullgöras genom upplåning av likvida medel till 
avsevärt högre kostnad eller i värsta fall inte alls. Om Bolagets tillgång till likvida medel försvåras skulle det 
kunna ha en väsentligt negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Skatterisker
Bolagets verksamhet påverkas av de vid var tid gällande skattereglerna i de jurisdiktioner i vilka Bolaget 
bedriver verksamhet. På dagen för Bolagsbeskrivningen omfattar detta delar av Europa, Asien, Afrika och 
Nordamerika. Även om Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av tillämpliga lagar 
och regler på skatteområdet, och i enlighet med råd från skatterådgivare, finns det en risk att Bolagets 
tolkning är felaktig eller att sådana regler ändras med eventuell retroaktiv verkan. Vidare kan framtida 
förändringar i tillämpliga lagar och regler påverka förutsättningarna för Bolagets verksamhet. Det finns en 
risk att skattesatser förändras i framtiden eller att andra regelförändringar sker som påverkar Bolagets 
verksamhet. Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna realiseras kan dessa ha en väsentlig negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Lega risker och tvister
Nya lagar eller regler eller förändringar avseende tillämpningen av befintliga lagar eller regler som är 
tillämpliga på Bolagets verksamhet eller kundernas verksamhet kan påverka Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat negativt. Det kan inte heller uteslutas att Bolaget kan komma att bli 
inblandade i någon rättslig tvist eller något skiljeförfarande. Sådana tvister kan röra stora belopp och 
innebära betydande juridiska kostnader och således kunna ha väsentlig negativ effekt på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till IT-system
Bolaget är beroende av en effektiv och oavbruten drift hos olika IT-system för att driva de olika 
verksamheterna, inklusive spelutveckling, försäljning, produktion och distribution. Ett omfattande haveri 
eller annan störning i IT-systemen kan påverka förmågan att bedriva verksamhet avseende att utveckla 
produkter, genomföra effektiv försäljning eller att fakturera och leverera produkter och tjänster till kunder. 
Bolagets verksamhet omfattar även användning och lagring av information om produkter och teknologi, 
arbetstagare och kunder. Det finns en risk att Bolagets säkerhetsåtgärder avseende sina system samt 
andra säkerhetsrutiner inte förhindrar olovligt intrång eller att personuppgifter, affärshemligheter eller 
information skyddad av annan anledning röjs.

Immateriella rättigheter
Bolagets immateriella rättigheter skyddas främst genom patent, patentansökningar, avtal och lagstiftning 
till skydd för företagshemligheter. Intrång i Bolagets immateriella rättigheter, eller Bolagets intrång i andra 
bolags eventuella immateriella rättigheter, skulle kunna försämra konkurrensförmågan eller på annat sätt 
skada bolagets verksamhet. Det kan visa sig nödvändigt för Bolaget att inleda rättsprocesser för att 
skydda sina immateriella rättigheter.

Sådana rättsprocesser skulle kunna bli betungande och kostsamma och det finns ingen garanti för att 
bolaget vinner en sådan process. Utöver patenterade produkter och teknologi använder Bolaget eget 
know-how som inte skyddas av patent. Bolaget strävar efter att skydda sådan information, bl.a. genom 
sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det föreligger emellertid ingen garanti att 
sådana avtal skyddar mot offentliggörande av konfidentiell information, rätten för anställda, konsulter och 
samarbetspartner till immateriella rättigheter eller att avtalen ger tillräcklig påföljd vid avtalsbrott. Dessutom 
kan Bolagets affärshemligheter på annat sätt bli kända eller utvecklas självständigt av konkurrenter. Om 
Bolagets interna information och kunskap inte kan skyddas, kan verksamheten påverkas negativt.
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Aktie- och aktiemarknadsrelaterade risker
Aktiekursens utveckling
En investering i Bolaget är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att 
ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, 
politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden 
präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Bolagets aktie kan påverkas på samma sätt som alla 
andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska för aktieägare 
att förutse och skydda sig mot. Det finns också risk för att Bolagets aktiekurs i framtiden kan komma 
fluktuera kraftigt, bland annat till följd av delårsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och 
förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera 
med extrema kurs-och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga i förhållande 
till det operativa utfallet hos enskilda bolag.

Aktieförsäljning
Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större aktieägare, liksom en allmän 
marknadsförväntan om att ytterligare emissioner kommer att genomföras, kan påverka kursen på 
Bolagets aktie negativt. Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper kan späda ut aktieinnehav 
och kan väsentligt påverka priset på Bolagets aktier negativt. Riktade emissioner, utan företrädesrätt för 
befintliga ägare, kan vidare minska proportionella ägande- och rösträtter för innehavare av aktier, vinst per 
aktie och substansvärde per aktie.

Likviditet i aktien
Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för Bolagets aktie. Även om Bolagets aktier blir föremål 
för handel kan graden av likviditet i Bolagets aktier variera och därmed inte alltid vara tillfredsställande. Om 
en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv 
tidsperiod, utan att priset på aktien påverkas negativt.

Utspädning genom framtida nyemissioner
Tangiamo kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för 
att anskaffa kapital. Alla sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och röstandelen samt 
vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ effekt 
på aktiernas marknadspris.

Utdelning
Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget och det finns inga garantier för att utdelning kommer att 
lämnas i framtiden. Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen 
och beslutas av årsstämman. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen väga in faktorer 
som verksamhetens kapitalbehov och Bolagets konsolideringsbehov. Dessa och övriga faktorer kan 
potentiellt medföra en risk för att ingen utdelning lämnas.

Risker förknippade med erbjudandet
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantier i nyemissionen upp till cirka 64,40 procent av 
emissionsbeloppet. Dessa teckningsförbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, 
spärrmedel eller liknande arrangemang, vilket skulle kunna innebära en risk att någon eller några av 
dem som har avgivit teckningsförbindelser eller garantier inte uppfyller sina respektive åtaganden. För 
det fall något eller några åtaganden som av givits avseende nyemission inte skulle infrias, skulle 
Bolagets resultat och finansiella ställning kunna påverkas negativt.
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2018 var en omstart för Tangiamo med omstrukturering internt och där vi valt en annan försäljningsstrategi externt. 
Utfallet från detta har börjat synas under 2019 i form av vinstdelningsavtal och förhandling om ramavtal med större 
aktörer på marknaden, och jag är övertygad att detta är rätt väg framåt. 

För att framöver bygga upp ett starkt kassaflöde med löpande intäkter är strategin framåt att vara en vinstdelningspartner 
med större kasinooperatörer. Vi siktar på aktörer med plats för minst 40 spelbord och ett tydligt affärstänk, där vi 
är en självklar del av deras affärsmodell och en långsiktig partner. Vi har nyligen inlett partnerskap med Magic Bet i 
Bulgarien och Bell Casino i Europa, vilket talar för efterfrågan för våra produkter och att vi är på rätt väg. Magic Bet 
har för avsikt att ställa ut Tangiamos spelbord i alla sina ca 40 gaming halls, leverans av de fyra första borden kommer 
att ske under andra kvartalet. Bell Casino har under maj utökat befintligt vinstdelningsavtal om ytterligare 20 spelbord. 
Vinstdelningsavtalet uppgår nu till 25 spelbord. Bell Casino är en speloperatör och driver spelverksamhet på ca 93 
fartyg i Europa. 

Vi lämnar den gamla strategin som gick ut på att sälja till ett kasino och en plats i taget, för att istället gå mot försäljning 
till större operatörer där vi når ramavtal för att bli en tydlig del av deras löpande inköpsprocess. Genom det här 
arbetssättet når vi en betydligt större del av marknaden på ett mer kostnadseffektivt sätt. Vi har under maj avslutat 
förhandling med en stor aktör såsom Lydia Ludic i Afrika. Lydia Ludic tecknade ramavtalet med syfte att underlätta 
kommande expansion och byten av spelbord på existerande kasinon. Lydia Ludic ägs av Pefaco International PLC 
med säte på Malta och finns representerade i 9 länder med ca 900 kasinos och gaming halls. Merparten av 
verksamheten finns i Västafrika. 

I nuläget är vi under förhandling med TCS John Huxley i Asien. Vid ett signerat avtal innebär det att TCS förbinder sig 
till en obligatorisk årlig inköpsvolym av ADR-enheter. För Tangiamo innebär avtalet både försäljning av nya enheter 
och reservdelsförsörjning under minst 7 år. 

Våra spelbord är unika och med en idag bredare produktportfölj än någonsin ser vi en ökad efterfrågan på våra 
produkter, både på de oreglerade som de mogna marknaderna. I Europa och Nordamerika är ett av de största hoten 
att snittåldern för spelarna blir allt högre. På mogna marknader är vi ensamma om att kunna erbjuda en produkt som 
attraherar yngre och nya spelare. Vi för diskussioner med flera aktörer som ser vår produkt som något som kan 
vända trenden. Grosvenor Casino i UK är en av kunderna som ligger i framkant och använder våra spelbord för att 
attrahera nya spelare. Under maj utökade Grosvenor Casino sitt vinstdelningsavtal med en köpoption – ordervärdet 
uppgående till 3,3 MSEK. 

Under andra kvartalet 2019 lämnade vi en patentansökan till svenska Patent- och Registreringsverket (PRV) för 
Gaming Bridge. Gaming Bridge är en systemprodukt för kasinon och binder samman fysiska spelbord med Remote 
och Online gaming. Gaming Bridge är en fristående produkt som till skillnad från tidigare lösning ej är bunden till våra 
spelbord. Gaming Bridge är en revolutionerande produkt för branschen då vi öppnar upp möjligheten att med ett 
system erbjuda både Remote gaming lokalt och Online gaming för alla landbaserade 
aktörer, oavsett vilken leverantör av spelbord de har idag. Med detta tar Tangiamo 
steget från att vara en leverantör av spelbord till att erbjuda infrastruktur och mjukvara 
inom gaming som bryggar gapet mellan landbaserat och Online. Vi har idag ett antal 
intressenter och för kontinuerligt samtal med aktörer på marknaden.

Sammantaget så ser jag en större potential för Tangiamo var dag som går i och med att 
vi öppnar upp mer och mer av marknaden, och känner av en stark efterfrågan för våra 
produkter. 2018 var ett år för omställning – 2019 är det år som vi tar ett tydligt steg till 
att bli en global aktör. 

Linh Thai
Verkställande Direktör
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Inbjudan att teckna aktier
Styrelsen i Tangiamo beslutade den 25 april 2019, med stöd av bemyndigande från extra stämman den 21 januari 
2019, att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 532 771,60 SEK genom en nyemission av högst 12 663 858 
aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen har även beslutat om en möjlig utökning av Erbjudandet genom en emission 
av ytterligare 1 538 462 aktier vilket som högst ökar aktiekapitalet med 200 000,06 SEK (”Övertilldelningen”). 
Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare i första hand, därefter till allmänheten. Övertilldelningen omfattas av 
samma villkor som Erbjudandet. 

Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 0,65 SEK per aktie. De som på avstämningsdagen den 24 
maj 2019 är registrerade som aktieägare i Tangiamo äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående 
Företrädesemissionen. För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter att 
teckna en (1) ny aktie. Även allmänheten ges möjlighet att delta i Erbjudandet. Vid fullteckning inbringar Erbjudandet 
cirka 8,23 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK. För nuvarande aktieägare som 
inte tecknar sig i Erbjudandet uppstår en utspädningseffekt om cirka 33,33 procent, eller 12 663 858 aktier. Vid 
fullteckning av Övertilldelningen genereras en utspädningseffekt på ytterligare 3,89 procent, eller 1 538 462 aktier. 
Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 27 maj till och med 12 juni 2019. Handel med 
teckningsrätter kommer att ske under perioden 27 maj till och med 10 juni 2019. 

Vid full teckning, exklusive övertilldelning, kommer aktiekapitalet öka från 5 065 543 SEK till 7 598 314,60 
SEK, och antalet aktier från 25 327 715 aktier till 37 991 573 aktier. Om Bolaget väljer att fullt utnyttja 
övertilldelningsutrymmet kommer aktiekapitalet öka från 7598 314,60 SEK till 7 798 314,66 SEK och antalet aktier 
från 37 991 573 aktier till 39 530 035 aktier. 

Tangiamo har erhållit teckningsförbindelser från styrelse och ledning motsvarande ca 1,3 MSEK. Vidare har 
Bolaget erhållit ca 4 MSEK i icke säkerställda garantier. Således är 64,40 procent av Erbjudandet säkerställt. 

Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta Informationsmemorandum, att teckna aktier i Tangiamo till en 
kurs om 0,65 SEK per aktie. 

Styrelsen försäkran
Detta Memorandum har upprättats av styrelsen för Tangiamo Touch Technology AB med anledning av Erbjudandet. 
Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med 
faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.



Bakgrund och motiv
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på 
Nasdaq First North och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. 

Bolaget har patent på en rad områden inom både touch-teknologi och visuell identifiering. Inom touch 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.
 
Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i fler än 30 länder. Kunderna 
återfinns både på oreglerade öppna marknader utan krav på tillstånd, samt på marknader med strikta spel- och 
produkttillstånd i statligt kontrollerade spelmonopol.

Sedan noteringen har fokus varit att ersätta den tidigare huvuddistributören TCS John Huxley och bygga upp 
egen distribution genom nya partners och direkt till större grupper. 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. 

Motivet med emissionen
Emissionen genomförs för att ge Bolaget finansiell styrka att kunna gå mot större kunder i Latinamerika samt 
etablera sig på den asiatiska marknaden. Den kinesiska marknaden öppnar upp i år med start i Hainan och 
provinsen och när resterande provinser öppnar för landbaserade kasinon förväntas 500 000 – 800 000 
spelterminaler installeras. 

Kapitalanvändning
Emissionslikviden ska användas för 
att penetrera prioriterade marknader, 
utveckla och lansera Gaming Bridge och 
fortsätta utveckla  basplattformarna.
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Varför investera?

Möjlighet att komma in tidigt i ett Bolag som precis lanserar rätt produkt på marknaden.
Spelborden är nya, fräscha och unika och med en bredare produktportfölj ser Bolaget nu en ökad 
efterfrågan på sina produkter, både på oreglerade och mogna marknader. På mogna marknader är 
Tangiamo ensamma om att kunna erbjuda en produkt som lockar yngre och nya spelare. Dessutom 
är Crystal-plattformen den minsta Roulette- och Sic Bo-plattformen på marknaden, tack vare Bolagets 
patenterade lösning vilket gör den välanpassad för fartyg och gaming halls.

Långsiktigt stabil avkastning genom vinstdelningsavtal
Genom robusta avtal med större operatörer som Bell Casino kommer Tangiamo bygga upp en stabil 
intäktskälla genom vinstdelning. 

Gaming Bridge
Med Gaming Bridge blir Tangiamo en banbrytare på marknaden. Gaming Bridge är en systemprodukt 
för kasinon och binder samman fysiska spelbord med Remote och Online gaming. Gaming Bridge är en 
fristående produkt som till skillnad från tidigare lösning ej är bunden till Bolagets spelbord. Gaming bridge 
är en revolutionerande produkt för branschen och öppnar upp möjligheten att med ett system erbjuda 
både Remote gaming lokalt och Online gaming för alla landbaserade aktörer, oavsett vilken leverantör av 
spelbord de har idag.

Patentskyddad teknologi
En välutvecklad patentportfölj med 20 beviljade patent och 11 ansökningar under behandling skyddar 
både grundläggande touchteknologi och speltillämpningar
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Villkor & Anvisningar
Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 24 maj 2019 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda 
aktieboken för Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Erbjudandet, i 
relation till tidigare innehav av aktier. För varje befintlig aktie som innehades av Bolagets aktieägare erhölls en (1) 
teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Tangiamo med ISIN SE0009664303.

Emissionsbelopp
Erbjudandet uppgår till maximalt 8 231 507 SEK vilket motsvarar maximalt 12 663 858 aktier.

Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för teckning 
av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 0,65 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 24 maj 2019. Sista dag för 
handel i Bolagets aktie, med rätt till deltagande i Företrädesemissionen, är den 22 maj 2019. Första dagen för 
handel i Bolagets aktier, utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 23 maj 2019.

Teckningsperiod
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 27 maj 2019 till och med 
den 12 juni 2019. 

Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och därmed förlorar sitt 
eventuella värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan 
avisering från Euroclear.

Styrelsen i Tangiamo har rätt att förlänga teckningsperioden.  Ett eventuellt sådant beslut kommer fattas senast i 
samband med utgången av teckningsperioden. Vid beslut om förlängning av teckningsperioden kommer Bolaget 
gå ut med pressmeddelande.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på First North under perioden, från och med den 28 maj 2019 till och 
med den 10 juni 2019. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga 
tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan 
nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter 
aktieägare erhåller baserat på̊ sina innehav i Bolaget på̊ avstämningsdagen. ISIN-koden för teckningsrätterna är 
SE0012675163.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade innehav
Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och 
företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av 
emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det hela antal aktier som kan 
tecknas i Erbjudandet. Avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto kommer inte att skickas ut.

Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och 
förmyndare erhåller inte någon emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning 
eller bankgiroavi. Teckning av och betalning för aktier i Erbjudandet ska istället ske i enlighet med instruktioner från 
respektive förvaltare.



17Villkor & Anvisningar

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier till personer som är bosatta utanför Sverige kan 
påverkas av värdepapperslagstiftningen i sådana länder, se det i Memorandumets inledande avsnittet ”Viktig 
information”. Med anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina befintliga 
aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där deltagande i Erbjudandet 
skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt eller strida 
mot regler i sådant land, inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya aktier i Erbjudandet. De 
teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, 
med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer 
emellertid inte att utbetalas.

Teckning med stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden 27 maj 2019 till och med 
den 12 juni 2019. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. 
Efter den 12 juni 2019 kommer, utan avisering från Euroclear, outnyttjade teckningsrätter att bokas bort från 
innehavarens VP-konto.

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

 • Utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier i Erbjudandet senast den 12 juni 2019, eller enligt   
 instruktioner från tecknarens förvaltare, eller

 • Sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas för teckning senast den 10 juni 2019.

Direktregistrerade aktieägares teckning
Teckning av aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning, antingen 
genom användande av den förtryckta bankgiroavin eller genom användande av en särskild anmälningssedel enligt 
något av följande alternativ:

 • Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från  
 Euroclear ska utnyttjas.

 • Anmälningssedeln märkt ”Särskild anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter”   
 ska användas om teckningsrätter har köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan   
 anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen

  ska utnyttjas för teckning av nya aktier. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning
  ske för de tecknade aktierna, vilket kan ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, till exempel  

 via Internetbank, genom girering eller på bankkontor. 

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl 15.00 den 12 juni 2019. Eventuell anmälningssedel 
som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per 
person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart 
den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB 

Emissioner/Tangiamo

Box 55691 

102 15 Stockholm

Tel: 08-503 015 95 

E-post: ta@mangold.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på Tangiamos hemsida, tangiamo.com, samt på Mangolds 
hemsida, mangold.se och kan även beställas från Mangold under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. 
Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast den 12 juni 2019.



18Villkor & Anvisningar

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrätter samt 
inte är bosatta i Sverige, inte är föremål för de restriktioner som beskrivs ovan under rubriken ”Aktieägare bosatta 
i vissa obehöriga jurisdiktioner” och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom 
bank i utlandet i enlighet med instruktionerna nedan:

Swedbank
SWIFT/BIC: SWEDSESS
IBAN-nummer: SE19 8000 0890 1194 3569 2109
Bankkontonummer: 8901-1,943 569 210-9

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-kontonummer och referensen från emissionsredovisningen 
anges. Sista betalningsdag är den 12 juni 2019. 

Om teckning avser ett annat antal aktier än vad som framgår av emissionsredovisningen ska istället ”Särskild 
anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter” användas, vilken tillhandahålls på Tangiamos 
hemsida, tangiamo.com, samt kan beställas från Mangold under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. 
Betalningen ska ske enligt ovan angiven instruktion. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/
organisationsnummer. Anmälningssedel och betalning ska vara Mangold tillhanda senast den 12 juni 2019.

Förvaltarregistrerade aktieägares teckning
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som önskar teckna aktier i Erbjudandet med stöd av 
teckningsrätter ska anmäla sig för teckning i enlighet med instruktion från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under perioden från och med den 27 maj 2019 till och med den 
12 juni 2019. Anmälan om teckning utan företrädesrätt görs genom att anmälningssedel för teckning utan företräde 
fylls i, undertecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan eller till förvaltaren. Någon betalning ska ej ske i 
samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. 

Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Mangold tillhanda senast klockan 15.00 den 12 juni 
2019. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en 
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således 
att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett 
investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning. 

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på mangold.se/aktuella-emissioner/ och följ instruktionerna. 
Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren 
har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och 
identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. 
För fysiska personer måste nationellt ID (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller 
ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar 
en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity 
Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter 
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för 
Företrädesemissionen högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. 
Sådan tilldelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om 
de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till deras teckning med stöd 
av teckningsrätter i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska 
tilldelning av resterande aktier ske till emissionsgaranter i enlighet med villkoren för respektive emissionsgaranti.

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av 
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre 
dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid 
i rätt tid kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma 
att understiga priset enligt denna Företrädesemission, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier 
komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 
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Betald tecknad aktie
Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi som bekräftelse på att betalda tecknade aktier bokats 
in på VP-kontot. De nytecknade aktierna kommer att bokföras som BTA på VP-kontot till dess att de nya aktierna 
har registrerats hos Bolagsverket. Därefter kommer BTA att bokas om till vanliga aktier. Någon VP-avi utsänds ej i 
samband med denna ombokning.

Handel med BTA
Handel med BTA beräknas ske på First North under perioden från och med den 28 maj 2019 fram till dess att 
Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst 
med förmedling av köp och försäljning av BTA. ISIN-koden för BTA är SE0012675171.

Rätt till utdelning
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller 
närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos 
Euroclear.

Villkor för erbjudandets fullföljande
Anmälan är bindande. Bolaget äger inte rätt att återkalla erbjudandet efter det att teckningsperioden inleds.

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet
Teckningsresultatet i Erbjudandet kommer att offentliggöras omkring den 17 juni 2019 genom ett 
pressmeddelande från Tangiamo.

Handel med aktier som omfattas av Erbjudandet
Tangiamo aktier är upptagna till handel First North. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna kommer 
även de att handlas på First North. Sådan handel beräknas inledas omkring vecka 27 2019.
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Verksamhetsbeskrivning
Affärsidé
Tangiamo skall vara ett innovativt och utvecklande företag som förvaltar produkter i växande affärer på en 
global marknad med bra och stabil lönsamhet. 

Vision
Den övergripande visionen för Tangiamo är att Bolaget skall växa med stabil och hållbar lönsamhet 
genom att förvalta en attraktiv produktportfölj som erbjuds till ett växande antal marknader och innehar 
relevanta myndighetsgodkännande på i det fall ovan nämnda marknader kräver det. 

Ovanstående vision skall eftersträvas genom avtal med fler distributörer, ökad kundbearbetning och 
närvaro, samt förbättrade intäktsmodeller genom både försäljning och vinstdelning på bord placerade hos 
samarbetspartner. 

Strategi

 • Etablera fler distributionsavtal på fler marknader

 • Kontinuerligt öka antal vinstdelningsavtal

 • Nå fler oreglerade marknader

 • Ha en attraktiv och stark produktportfölj

 • Fortsätta utveckla och stärka patentportföljen



2004 Bolaget startas som ett spin-off företag från Chalmers tekniska högskola. Grunden är innovationer 
inom touchteknik för flera användare. 

 De första kasinoprodukterna introduceras på spelmässan G2E i Las Vegas. 

 Tangiamo skriver distributionsavtal worldwide med TCS John Huxley. 

2005 Första installationer av bolagets spelprodukter på kasinon i Storbritannien. 

2007 MultiPlay Live introduceras för placering på kasinots spelgolv. 

2009 Första produktgodkännande enligt normer från GLI, det ledande internationella testningsföretaget 
för kasinoutrustning. 

2010 Lansering av MultiPlay Auto - helt automatiska spelbord. 

 Första installationer på kryssningsfartyg. 

 Första installation i Nordamerika hos Loto-Québec. 

2011 MultiPlay Live godkänt i Nevada. 

2012 Första beviljade patent för spelprodukter. 

2013 Första godkännande för en stor spelhallsmarknad - Spanien B. 

2015 Bolaget omstruktureras efter management buyout och det exklusiva avtalet med TCS John Huxley 
börjar avvecklas. 

2016 Rekrytering av ny försäljningschef och uppbyggnad av försäljningsorganisation. 

 Crystal Roulette visas för första gången på världens största spelmässa ICE i London. 

 Mer än 100 sålda ADR-enheter till Las Vegas Sands. 

 Tangiamo skriver ramavtal med Holland Casino. 

 Nyemission (pre-IPO) 10 MSEK 

2017 Första installation i Frankrike hos kasinogruppen Partouche  

 Första installation av Crystal Roulette i Bad Homburg i Tyskland 

2018 Linh Thai ersätter Matts Nordahl som VD 

 Omorganisation med nytt utvecklingsteam och ny försäljningsorganisation 

 Crystal Roulette börjar säljas för första gången till bl a Sydostasien och Västafrika 

2019 Omorganisation fortlöper med ny försäljningschef (Harald Börsholm), ny säljstrategi, nya lokaler 

 Tre nya produkter, Sic Bo, Card Table och Tournament Mode, lanseras på ICE i London.  

 Riktad nyemission på 3,75 MSEK genomförs till interna och externa finansiärer 

 Distributör i Nordcypern och Montenegro 

 Vinstdelningsavtal med Magic Bet i Bulgarien, 8 spelbord 

 Patentansökan inlämnas för Gaming Bridge 

 Grosvenor Casino uppdaterar befintligt vinstdelningsavtal med köpoption, värde 3,3 MSEK 

 Tangiamo tecknar ramavtal med Lydica Ludic 

 Bell Casino utökar befintligt vinstdelningsavtal med 20 spelbord 
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Historik
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Verksamheten idag
Tangiamo har patent på en rad områden inom både touch-teknologi och visuell identifiering. Inom touch 
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.

Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i fler än30 länder. 
Kunderna återfinns både på oreglerade öppna marknader utan krav på tillstånd, samt på marknader med 
strikta spel- och produkttillstånd i statligt kontrollerade spelmonopol.

Sedan noteringen har fokus varit att ersätta den tidigare huvuddistributören TCS John Huxley och bygga 
upp egen distribution genom nya partners och direkt till större grupper. 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.

Produktutveckling
Tangiamo har utvecklat en produktportfölj med tre tydliga plattformar som stödjer fortsatt påbyggnad 
med olika typer av kasinospel. Nästa naturliga steg är att lägga till underhållsspel. Plattformarna går att 
använda i andra branscher än gaming.

Add-ons
Gaming Bridge och Tournament mode är exempel på tilläggsprodukter som blir en allt viktigare del av 
produktportföljen och kontinuerligt utvecklas med marknaden.

Tillverkning
Sammansättning och testning av produkterna sker i bolagets lokaler i Göteborg. Bolaget arbetar med ett 
nätverk av ca 40 underleverantörer i olika länder, t. ex. i Sverige, Tyskland, Polen, Storbritannien, Estland, 
Taiwan och Kina. Vissa komponenter, som ingående egenutvecklad elektronik, legotillverkas enligt 
Tangiamos beskrivning.

Framgent kommer tillverkningen att outsourcas utanför Sveriges gränser. Målet är att behålla testning 
och prototyptillverkning i Sverige för att bibehålla en snabb utvecklingsprocess. Tangiamo har idag en 
tillverkningskapacitet om 120 bord per år. Identifiering av tillverkningspartner är pågående.
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Electronic Table Games
Tangiamos teknologi har under lång tid använts i nyskapande produkter för kasinoindustrin. Tangiamos 
vision är att låta tekniken vara till stöd för nöje och social samvaro genom att flera människor gemensamt 
kan använda en stor touchskärm, t ex i form av en bordsyta. Bolagets teknik har unika fördelar för spel för 
flera personer, både sällskapsspel och spel om pengar, genom att användarna kan särskiljas. Bolagets 
prisbelönta spelbord är myndighetsgodkända på flera stora marknader i Europa, och finns nu installerade 
i mer än 30 länder. Tangiamos elektroniska spelbord stöder de flesta vanliga kasinospel som Roulette, 
Black Jack, Sic Bo och Crabs.

MutiPlay Live
MultiPlay Live är en plattform för bordsspel på kasinon baserade på Tangiamos egen touchteknik, 
som låter spelare satsa virtuella spelmarker på en gemensam spelyta. Spelet blir på så sätt en 
social upplevelse och liknar livespel på kasinon. MultiPlay Live placeras bland manuella spelbord på 
kasinogolvet och sköts av en dealer. Likheten med livespel gör att bordet kan ersätta traditionella 
spelbord, till skillnad mot de flesta elektroniska spelprodukter från konkurrenter.

Hanteringen av satsningar och vinster automatiseras, och hastigheten i spelet ökar med många 
spealre vid bordet, med ökande intäkter för kasinot som följ. Dealern behöver inte räkna ut vinster och 
fördela marker, och får en ny roll som värd vid bordet och kan uppmuntra till mer spel. Säkerheten mot 
bedrägerier ökas väsentligt genom att utfall i spelet och vinster hanteras elektroniskt. Flera bord kan 
också skötas av en dealer för ökad kostnadseffektivitet.
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MultiPlay Auto
Multiplay Auto är en automatisk spelplattform för kasinon, som fungerar utan personal genom att 
betalningar hanteras elektroniskt eller med sedelläsare. MultiPlay Auto har fördelen av minskade 
personalkostnader, samtidigt som spelet liknar livespel. Bordet placeras normalt bland andra elektroniska 
spelmaskiner. Spelplattformen skiljer sig tydligt från konkurrerande produkter genom att spelarna spelar 
på en gemensam yta istället för enskilda spelterminaler för en mer social spelupplevelse.

Crystal
Crystal Roulette är ett helautomatiskt 
spelbord där upp till 6 deltagare spelar 
på varsin spelterminal på en stor 
gemensam transparent pekskärm. 
Crystal Roulette är utrustat med ett 
mekaniskt automatiserat hjul som tar 
upp en mindre golvyta än något annat 
”multiplayer”-roulettbord på marknaden. 
Crystal Roulette är idealiskt för mindre 
kasinon och spelhallar eller andra som 
vill utnyttja befintlig golvyta maximalt. 
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Crystal Card Table (tidigare Crystal Black Jack) är ett helautomatiskt elektroniskt spelbord där upp till 6 
deltagare spelar Black Jack, Baccarat och Poker på en stor gemensam pekskärm.

Crystal Sic Bo är ett 
helautomatiskt spelbord där upp 
till 6 deltagare spelar på varsin 
speltermin på en stor gemensam 
transparent pekskärm. Crystal 
Sic Bo är utrustat med en shaker, 
med riktiga tärningar vilket 
Tangiamo är ensamma om på 
marknaden. 
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Add-on produkter

Tournament Mode
Tournament mode är en add-on till Tangiamos spelbord som ger kasinot möjlighet att arrangera 
turneringar där spelarna spelar mot varandra och tävlar om en större vinstpott. Tournament mode är ett 
bra sätt att attrahera nya spelare eller introducera nya produkter på kasinot.
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Gaming Bridge
Gaming Bridge är en systemprodukt för kasinon och binder samman fysiska spelbord med Remote och 
Online gaming. Gaming Bridge är en fristående produkt som till skillnad från tidigare lösning ej är bunden 
till Tangiamos spelbord. Gaming Bridge är kompatibelt med spelbord från alla leverantörer på marknaden. 
Systemet är skalbart från ett enskilt bord till hundratals bord för större aktörer.

Automatic Dice Recognition
Automatic Dice Recognition, ADR, är ett system som automatiskt identifierar utfallet från tärningsspel i en 
shaker. Tangiamo säljer ADR både som en del av ett spelbord, t ex Crystal SicBo eller ett live bord, men 
även som ett delsystem till andra leverantörer av spelbord. Idag har Tangiamo ca 95% av marknaden i 
Macau och har precis blivit godkända för marknaden i Singapore.
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Konkurrenter
För livespel jämförs Tangiamos produkter i första hand med att behålla ett manuellt spelbord. Tangiamos 
bord ger snabbare spel och ökad säkerhet, men kräver en större investering. Endast ett fåtal produkter 
från konkurrenter är utformade så att de kan ersätta traditionella spelbord på spelgolvet på ett kasino. 
EGT är ett företag från Bulgarien som tillverkar både vanliga spelautomater och utrustning för elektroniskt 
bordsspel. De har introducerat ett spelbord för livespel där spelet visas på en gemensam stor display, 
men spelarna satsar på egna spelytor. Jämfört med dessa produkter liknar Tangiamos produkter i högre 
grad verkligt livespel, eftersom Tangiamos touchteknologi låter spelarna dela samma spelyta snarare än 
att spela på individuella terminaler. 

I installationer för automatiskt elektroniskt spel jämförs Tangiamos produkter mest med system där 
varje spelare har en egen terminal. De kan vara fristående med utfall från ett livebord inom kasinot, 
eller installeras som ett antal terminaler runt ett automatiskt roulettehjul. System av denna typ har stor 
spridning på kasinon och spelhallar i Europa, och produceras av ett antal företag. 
Novomatic från Österrike introducerade 1996 system för roulette och andra bordsspel (Novomatic 
TouchBet) som lät spelare satsa elektroniskt på en terminal kopplad till ett livebord på spelgolvet. Det blev 
en enorm försäljningsframgång på många marknader, och Novomatic har växt till en koncern som 2015 
omsatte 37 miljarder SEK. 
Interblock är ett snabbt växande företag från Slovenien. Deras system för elektroniskt bordsspel betraktas 
som en high-end produkt tack vare en satnings på unik design. Interblock omsatte 2015 runt 500 MSEK, 
och expanderar nu i Nordamerika. Ett annat slovenskt företag, Alfastreet, har i stället riktat in sig på 
liknande system till lägre kostnad. 

I Macao domineras markanden för elektroniskt bordsspel av ett asiatiskt företag, LT Game, som utveckalt 
system somn installeras med ett stort antal terminaler runt dealers på ett podium. Genom en aggressiv 
IPR-strategi har LT Game begränsat konkurrenters marknadsandelar i Macao. De har skrivit avtal med 
IGT/Gtech om att producera och distribuera systemet utanför Macao. 

Alla dessa system baseras på individuella spelarterminaler. Tangiamos teknologi skapar en möjlighet att 
bygga system som efterliknar lviespel, och som sakpar en social miljö runt spelet. Tangiamos produkter 
är de som i högst grad erbjuder en miljö för elektroniskt spel för spelare som vill spela tillsammans med 
andra. 
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Marknad
Den globala spelindustrin väntas ökas med 4 % årligen mellan 2018-2023 och nå 525 miljarder USD. 
Uppgången drivs till stor del av ökad disponibel inkomst. (Gambling Market - Global Outlook and Forecast 
2018-2023, Mike Johnson). Investeringar på ca 65 miljarder USD ligger i pipelinen för kasinoprojekt i 
Asien de närmaste 5 åren, (Unionen Gaming, Las Vegas).

Elektroniska versioner av livespel på kasinon som roulette, kortspel som Black Jack, baccarat och 
poker, eller tärningsspel som Sic Bo, har introducerats från 1990-talet. I Europa är elektroniska 
bordsspel etablerade i de flesta länder i form av individuella terminaler för en enskild spelare. Elektroniskt 
bordsspel, speciellt roulette, är också vanligt på mindre spelhallar, bingohallar och betting corners. Både 
större kasinon och mindre spelhallar representerar stora möjligheter för Tangiamo i många europeiska 
länder. Även utanför Europa finns stora marknader utanför traditionella kasinon. New South Wales i 
Australien har spel för över 25 miljarder SEK per år på över 1200 klubbar (Liquor & Gaming NSW). 
Elektronisk roulette är vanligt förekommande som s k Fixed Odds Betting Terminals i Storbritannien, 
där ca 30 000 installerade spelautomater hade intäkter på ca 20 miljarder SEK under 2018. (UK 
Gambling Commission). Statliga regleringar för B-marknader består oftast av komplexa begränsningar 
på spelarnas förluster och vinster över tid och speciella format för spelen. Att anpassa spelen efter 
detta kräver komplexa egenutvecklade algoritmer och skapar en inträdesbarriär som Tangiamo redan 
har passerat. I Asien domineras spelet på större kasinon av traditionella bordsspel, till skillnad mot i 
västvärlden där automatspel dominerar. I Macao utgörs merparten av omsättningen av Sic Bo och 
baccarat, som av tradition dominerar spel med höga insatser. Elektroniskt bordsspel gynnas där av 
myndigheternas regelverk. Antalet spelbord i Macao begränsas till ca 6000 med tillåten tillväxt om 3% per 
år. För elektroniskt spel kan en dealer hantera många fler spelare (upp till 50-60), men systemet räknas 
fortfarande som ett spelbord. 

Sammanfattning
• Tangiamo har installerat över 200 elektroniska spelbord i mer än 30 länder

• Försäljningen sker till landbaserade kasinon, spelhallar, färjor och kryssningsfartyg

• Produktportföljen med tre plattformar är mogen och kan byggas vidare på

• Det finns ett flertal vinstedslningsavtal på plats med större aktörer som går att bygga ut i stor volym

• Tangiamos produkter ligger rätt i tiden och har unika egenskaper

• Gaming Bridge och Tournament mode är add-ons som attraherar nya spelare och kopplar   

samman landbaserade kasinon med online. 

• Tangiamo verkar på en växande marknad med god möjlighet till tillväxt



 

Patent Land Förklaring 

Electronic Gaming Table 

Expiry date: 2026-01-24 

EPO 06701459,7 (pending) 

US 11/307,123 (pending) 

Method and arrangement for providing an electronic gaming table that is adapted 

for playing a table game, which electronic gambling table. The playing surface is 

implemented by means of at least one touch screen that is arranged to receive and 

detect touches from said plurality of players. 

Foldable Display Table 

Expiry date: 2027- 

01-11 

DE (EP) 07701103.9 (registered) 
FR (EP) 07701103.9 (registered) 
GB (EP) 07701103.9 (registered) 

A foldable table arrangement comprising a foldable table top having a rear side and 
a substantially flat front side. There is at least one display unit visibly arranged be- 
hind said durable and substantially transparent surface layer for presenting moving 
images. 

User Identification 
for Multi-user Touch 
Screens 

Expiry date: 2027-05-15 

 

EP 07748493.9 (allowed) 
US 11/797,906 (registered) 

A touch screen system with a touch screen comprising a transparent and electrically 

conductive surface arranged to receive touches from users, of the touch screen 
system; and touch sensitive elements arranged to detect the position of said touches 
on said electrically conductive surface. 

Symbol Recognition 
Arrangement 

Expiry date: 2030-09-18 

US 12/457,027 (registered) 

CN 201080023266.8 (registered) 

A symbol recognition arrangement for recognizing a symbol of a gambling device, 
comprising an image capturing device, and a control unit connected to the image 
capturing device. Advantages with the invention include for example increased secu- 
rity in relation to manual operation of a dice game. 

 

Remote Gaming System 

Expiry date: 2031-11-30 

 

EP 11850541.1 (pending) 

US 13/883418 (pending) 

A gaming system comprising a local gaming device and a first remote gaming device. 
If player of the respective devices fulfils a predetermined gaming behaviour criterion 
then gaming information is shared between common gaming interface portions of 
the respective devices. The invention provides an improved interaction between local 
and remote players, resulting in a more realistic gaming experience for the local 
players as well as for the remote players. 

 

Gaming Wheel 

Expiry date: 2032-06-05 

 

EP 12726096.6 (pending) 

US 14/136,509 (registered) 

A gaming wheel adapted to be used in a gaming device for playing a game, wherein 

the gaming wheel comprises a first section having a predetermined number of slots 
for receiving a gaming element and a second section arranged to provide gaming 
information for the predetermined number of slots of the first section. 

 

Electronic Gaming 
System 

Expiry date: 2032-04-22 

US 12/591,204 (registered) 

DE (EP) 10830275.3 (allowed, 

validation in progress) 

FR (EP) 10830275.3 (allowed, 

validation in progress) 

GB (EP) 10830275.3 (allowed, 

   

 

A gaming system for providing a random number, comprising a touch screen, and a 

control unit connected to the touch screen, wherein the control unit is configured to 
identify a user movement on the touch screen corresponding to an activation signal 
for generating a random number. Advantages with the invention include for example 
increased security in relation to manual operation of a dice game. 

Correlated Sensor 

System 

Expiry date: 2030-08-27 

US 13/813,523 (pending) 

DE (EP) 10174331.8 (registered) 
FR (EP) 10174331.8 (registered) 
GB (EP) 10174331.8 (registered 

A system for controlling a display screen using manually generated movement of a 

user. The system comprises a first and a second sensor arrangement being different 
from each other and used for forming a combined and correlated set of sensor data. 

 

Multi Touch 

 

PC PCT/SE2016/050077 (pend- 
ing) 

An electronic device comprising a touch interface for a user to control functionality of 

the electronic device, and specifically to a user interface allowing more than one user 
to control such functionality. 

Transparent Gaming 

System 

Expiry date: 2036-01-30 

SE 1630018-8 (pending) 

PCT PCT/SE2017/050053 

(pending) 

A compact multi-user gaming system, and specifically a multi-user gaming system 

in the form of a gaming table, provided with an integrated automated mechanical 
gaming machine visibly viewable by the users during a gaming operation. 

 

Roulette Wheel 
SE 1750097-6 (pending) An automated roulette gaming arrangement adapted for playing roulette without a 

dealer or croupier. The invention also relates to a gaming system. 
 

Gaming Bridge SE 1950473-7 (Pending) 

A system that connects gaming tables and enables both local gaming over wifi and Online 
gaming. 
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Patent och immateriella rättigheter
Tangiamo Touch Technology driver en aktiv process för att skydda Bolagets IP genom patentansökningar. 
Bolagets patentskydd gäller både grundläggande teknologin och specifika tillämpningar, framför allt inom 
spelområdet.

Bolaget har per idag 20 godkända patent och 11 ansökningar under behandling.



 2019 2018 2018 2017 

 jan-mars jan-mars jan-dec jan-dec 

Belopp i KSEK Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Reviderad 

Intäkter 1 509 2 442 8 319 12 599 
Aktiverat arbete för egen räkning 608 898 2 562 4 603 
Övriga rörelseintäkter 11 338 622 89 
Råvaror och förnödenheter -780 -983 -5 308 -5 585 

Bruttovinst 1 347 2 694 6 195 11 705 

 0 0 0 0 
Övriga externa kostnader -2 126 -1 932 -6 008 -3 681 
Personalkostnader -3 089 -2 901 -11 291 -8 408 
Avskrivningar -1 060 -799 -3 708 -2 620 
Övriga rörelsekostnader 1 -33 -232 -325 

Rörelseresultat -4 927 -2 970 -15 044 -3 330 

 0 0 0 0 
Fiansiella intäkter 0 0 0 8 
Finansiella kostnader -2 0 -11 -6 
Resultat före skatt -4 929 -2 970 -15 055 -3 328 

 0 0 0 0 
Skatt 0 1 2 3 

Periodens totalresultat -4 929 -2 970 -15 055 -3 328 
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Finansiell information i sammandrag
Följande information bör läsas i anslutning Bolagets delårsredogörelser för Q1 2019 och Q1 2018, samt 
årsredovisningarna för 2018 och 2017 med tillhörande noter och revisionsberättelser som införlivats 
i detta dokument genom hänvisning. Samtliga rapporter finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.
tangiamo.com). Redovisningen upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Beskrivningen nedan innehåller olika framtidsinriktade uttalanden 
som återspeglar Bolagets nuvarande antaganden om och uppskattningar av framtida utveckling och 
händelser. Bolagets faktiska utveckling kan avvika väsentligt från det som avses i nedanstående 
framtidsinriktade uttalanden som en följd av olika riskfaktorer. 

Utav de berörda delarna av den finansiella informationen som är införlivad med hänvisningar är 
årsredovisningarna för 2018 och 2017 reviderade. Delårsredogörelsen för Q1 2019 och Q1 2018 har 
inte granskats av Bolagets revisor. Inga av de kassaflödesanalyser som presenteras nedan har granskats 
eller reviderats av Bolagets revisor, då dessa endast framställs i delårsredogörelser.

Resultaträkningar



 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 2017-12-31 
Belopp i KSEK Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Reviderad 

Balanserade utgifter för utvecklignsarbeten 14 714 14 977 14 915 14 419 

Utgifter för patent på eget utvecklingsarbete 1 441 1 462 1 536 1 518 

Immateriella anläggningstillgångar 16 155 16 439 16 451 15 937 

Inventarier, verktyg och installationer 295 103 186 57 
Materiella anläggningstillgångar 295 103 186 57 
Andra långfristiga fordringar 103 103 103 103 
Finansiella anläggningstillgångar 103 103 103 103 
Summa anläggningstillgångar 16 553 16 645 16 740 16 096 
Råvaror och förnödenheter 4 431 6 423 3 971 6 548 
Varor under tillverkning 2 916 3 217 5 540 3 217 
Färdiga varor och handelsvaror 3 092 2 510 1 258 2 510 
Förskott till leverantörer - - - - 
Varulager mm 10 439 12 150 10 769 12 275 
Kundfordringar 928 943 1 544 1 279 
Aktuell skattefordran 79 79 62 62 
Övriga fordringar 547 505 224 322 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 324 291 86 585 
Summa kortfristiga fordringar 1 877 1 818 1 915 2 248 

Likvida medel och kortfristiga palceringar 885 7 686 1 448 10 508 
Summa omsättningstillgångar 13 201 21 655 14 132 25 031 
SUMMA TILLGÅNGAR 29 754 38 299 30 872 41 127 

 0 0 0 0 
Aktiekapital 5 066 3 973 3 973 3 937 
Fond för utvecklingsutgifter 6 084 10 488 5 819 10 488 
Reservfond 4 155 4 155 4 155 4 155 

Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital 15 305 18 616 13 948 18 580 
Överkursfond 75 717 73 297 73 297 73 297 
Balanserad vinst -63 802 -53 181 -48 482 -49 853 
Periodens resultat -4 929 -2 970 -15 055 -3 328 
Summa fritt eget kapital 6 986 17 147 9 760 20 117 
SUMMA EGET KAPITAL 22 291 35 763 23 708 38 697 
Övriga skulder 100 100 100 100 
Summa långfristiga skulder 100 100 100 100 
Checkräkningskredit 0 0 0 0 
Förskott från kund 0 0 0 0 
Leverantörsskulder 1 749 689 841 721 
Övriga skulder 3 755 223 3 213 174 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 858 1 524 2 322 1 209 
Summa kortfristiga skulder 7 363 2 436 7 063 2 294 
SUMMA SKULDER 7 463 2 536 7 163 2 394 
SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 29 754 38 299 30 872 41 091 
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Balansräkningar



 2019 2018 2018 2017 

 jan-mars jan-mars jan-dec jan-dec 
Belopp i KSEK Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad 
Rörelseresultat efter avskrivningar -4 927 -2 970 -15 044 -3 330 
Återläggning avskrivningar 1 060 799 3 708 2 620 
Erhållen ränta & liknande resultatposter 0 0 0 0 
Erlagd ränta & liknande resultatposter -2 0 -11 -6 
Betald inkomstskatt -17 -17 0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -3 886 -2 188 -11 347 -707 
Förändring av varulager 330 125 1 506 -8 096 
Förändring kortfristiga fordringar 55 444 330 27 
Förändring kortfristiga skulder 368 335 4 893 -2 979 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 133 -1 284 -4 617 -11 755 

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -141 -1 218 -3 837 -6 384 
Förvärv av patent -608 -80 -369 -515 
Förvärv av inventarier -124 -49 -145 -52 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -873 -1 347 -4 352 -6 951 
Nyemission 3 512 0 0 22 349 
Förändring checkräkningskredit 0 0 69 -1 795 
Utgivna personaloptioner 0 0 0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 512 0 99 20 554 
Periodens kassaflöde -494 -2 631 -8 869 1 848 
Likvida medel vid periodens början 1 379 10 317 10 317 8 659 
Likvida medel vid periodens slut 885 7 686 1 448 10 508 
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Kassaflödesanalyser

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Nedan beskrivs Bolagets finansiella utveckling. 

Omsättning och rörelseresultat
Tangiamos rörelseresultat för Q1 2019 och Q1 2018 uppgick till -4 927 KSEK (-2970). 

För helåren 2018 och 2017 uppgick rörelseresultatet till -15 044 KSEK (-3 330). Förlustökningen 
berodde på lägre försäljning i samband med övergång från försäljning via TCS John Huxley till en egen 
försäljningsorganisation.

Balansomslutning
Balansomslutningen för Q1 2019 och Q1 2018 uppgift till 29 754 KSEK (38 299). Förändringen är till 
största del hänförlig till de minskade likvida medlen pga minskade intäkter.

Eget kapital
Under Q1 2019 har Bolaget har emitterat 5 461 537 aktier varav 3 461 537 av aktier tecknades till 
kursen 0,65 kr av ett konsortium av investerare. Resterande 2 000 000 aktier tecknades av delar av 
Bolagets ledning och styrelse till kursen 0,75 kr per aktie. Bolaget tillförs därmed 3,75 MSEK mkr före 
emissionskostnader under Q1 2019.

Efter den riktade nyemissionen av aktier kommer Bolagets aktiekapital öka med 1 092 307,40 kr.  

Skulder
Bolagets skulder uppgift för Q1 2019 och Q1 2018 till 7 463 tsek (2 536). Ökningen beror till stor del på 
det brygglån Bolaget tagit under Q4 2018. 
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Kassaflöden
Bolaget har under Q1 2019 fått in 3 512 ksek i nyemission vilket påverkat kassaflödet positivt jämfört 
med Q1 2018.

Övrig finansiell information

Begränsningar i användandet av kapital
Det finns så vitt styrelsen i Tangiamo känner till inga begränsningar avseende användande av kapital.

Pågående och framtida investeringar
Det finns inga pågående investeringar utöver utveckling av ny produkt Gaming Bridge.

Väsentliga förändringar efter Q1 2019
Det har inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning 
på marknaden sedan  2019-03-31.

Finansiell kalender
Årsstämma 2019   15 maj, 2019

Halvårsrapport 2019  29 augusti, 2019

Delårsredogörelse Q3  15 november, 2019



År Händelse Kvotvärde Ökning/minksning 
antalet aktier 

Ökning/minskning 
aktiekapital 

Totalt antal aktier Totalt aktiekapital 

2004 Bolagsbildning 10 10 000 100 000 10 000 100 000 

2004 Nyemission 10 500 5 000 10 500 105 000 

2005 Nyemission 10 1 500 15 000 12 000 120 000 

2005 Split 1000:1 0,01 11 988 000 0 12 000 000 120 000 

2005 Nyemission 0,01 3 000 000 30 000 15 000 000 150 000 

2006 Nyemission 0,01 1 000 000 10 000 16 000 000 160 000 

2006 Nyemission 0,01 5 333 333 53 333,33 21 333 333 210 333,33 

2012 Nyemission 0,01 10 645 786 106 457,86 31 979 119 319 791,19 

2014 Nyemission 0,01 8 028 761 80 287,61 40 007 880 400 078,80 

2014 Konvertering av lån 0,01 18 005 149 180 051,49 58 013 029 580 130,29 

2015 Konvertering av lån 0,01 6 340 476 63 404,76 64 353 505 643 535,05 

2016 Nyemission 0,01 143 367 683 1 433 676,83 207 721 188 2 077 211,88 

2016 Nyemission 0,01 3 960 000 39 600 211 681 188 2 116 811,88 

2016 Nyemission 0,01 1 000 000 10 000 212 681 188 2 126 811,88 

2016 Teckningsoption 0,01 12 721 628 127 216,28 225 402 816 2 254 028,16 

2016 Nyemission 0,01 1 000 000 10 000 226 402 816 2 264 028,16 

2016/2017 Nyemission 0,01 66 600 000 666 000 293 002 816 2 930 028,16 

2017 Nyemission 0,01 4 0,04 293 002 820 2 930 028,20 

2017 Omvänd split 1:20 0,2 -278 352 679 0 14 650 141 2 930 028,20 

2017 Nyemission 0,2 4 676 037 935 207,40 19 326 178 3 865 235,56 

2017 Nyemission 0,2 540 000 108 000 19 866 178 3 973 235,56 

2019 Nyemission 0,2 5 461 537 1 092 307,40 25 327 715 5 065 543,00 

2019 Nyemission* 0,2 12 663 858 2 532 771,60 37 991 573 7 598 314,60 
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Aktien, aktieägare och aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet
Per den 31 mars 2019 uppgår Tangiamos aktiekapital till 5 572 097,32 SEK fördelat på 27 860 
487 aktier. Kvotvärdet är 0,20 SEK. Samtliga aktier är av ett och samma aktieslag, har lika rätt till 
andel i Bolagets tillgångar och vinster och har lika röstvärde.  Aktierna har emitterats enligt svensk 
lag och är denomienrade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form oh kontoförs av 
Euroclear. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda. Det föreligger inga begränsningar i aktiernas 
överlåtbarhet. Bolagets aktier har inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande 
eller föregående räkenskapsår. Aktiekapitalet ska enligt bolagsordningen uppgå till lägst 5 000 000 och 
högst 20 000 000 SEK, medan antal aktier ska uppgå till lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 
stycken.

*Förestående nyemission förutsatt full teckning. Exkluderar övertidellningen. 



Namn Antal aktier Innehav % Röster % 
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1 895 458 7 7 

BENGTSSON, JAN 1 582 702 6 6 

AVANZA BANK AB 1 417 955 6 6 

ASP, INGEMAR 1 310 975 5 5 

SWEDBANK AB 974 615 4 4 

EITERJORD, JIMMY 865 523 3 3 

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 851 942 3 3 

LÖWGREN, LEIF NICLAS FREDRIK 769 230 3 3 

GüNTHER & WIKBERG HOLDING AB 700 000 3 3 

NORDNET BANK AB 628 258 2 2 

KUCUKKAPLAN, PETRUS 574 978 2 2 

NORDAHL, MATS 574 510 2 2 

LÖDERUP, RUNE 544 086 2 2 

THAI, LINH 497 333 2 2 

Största ägare 13 187 565 52 52 

Övriga ägare (ca 840) 12 140 150 48 48 

TOTALT 25 327 715 100 100 
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Ägarförteckning per den 9 maj 2019
Tabellen nedan visar samtliga aktieägare med innehav över fem procent. Bolaget har totalt cirka 860 
aktieägare. Tabellen är hämtad från Euroclear och information är daterad 9 maj 2019. 

Aktieägaravtal
Inget aktieägaravtal finns för Bolagets aktier.

Lock-up avtal
Det finns inga avtal som förbjudet aktieägare från att inte avyttra eller överlåta befintliga aktier under någon 
tidsperiod.

Bemyndigande
Vid årsstämman den 15 maj beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att emittera aktier, vid ett 
eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier 
mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och 
att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska 
sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och 
aktiekapital.

Utdelningspolicy
Beslut om vinstdelning fattas av bolagstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning 
kommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på den 
avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelningen utbetalas normalt som 
ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller 
särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag 
för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som 
för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår 
dock normalt svensk kupongskatt. Tangiamo Touch Technology AB har hittills inte lämnat någon utdelning 
och Bolagets styrelse avser heller inte att föreslå någon utdelning inom de närmsta åren. Eventuella 
vinstmedel kommer istället att återinvesteras i Bolagets produkt och affärsutveckling.
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Personaloptioner och incitamentprogram
Vid bolagsstämman i Tangiamo Touch Technology AB den 31 maj, 2018 i beslutades att emittera 1 500 
000 stycken teckningsoptioner till nyckelpersoner anställda i bolaget. Samtliga optioner i programmet har 
tecknats. Varje option ger rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs om 6 kr. Optionerna har en 
löptid på 3 år och priset är 0,02 kr per option.

Andra värdepapper
Det finns inga teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev utgivna av Bolaget. 

Pressmeddelanden
Aktieägare, övriga aktörer och allmänheten kan läsa Bolagets pressmeddelanden och ekonomiska 
rapporter på Bolagets hemsida, www.tangiamo.com.

Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare kommer att hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 
SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.



Bolag Position Tidsperiod 
Ectin Research AB Ordförande Pågående 

Net Trading Group NTG AB Ledamot Pågående 

J B Bengtsson AB Ledamot Pågående 

Zenergy AB (publ) Ledamot Under perioden avslutad 

TBT Bygg AB Ledamot Under perioden avslutad 

Gammelstadens Rör AB Ledamot Under perioden avslutad 

Rasta Group AB (publ) VD Under perioden avslutad 

Rasta Sverige AB Ledamot Under perioden avslutad 

Ullevi Rest o Konf AB Ledamot Under perioden avslutad 

Grand Hotel Opera AB Ledamot Under perioden avslutad 

Nordstaden Hotel och Förv AB Ledamot Under perioden avslutad 

Chelys Kapitalförvaltning AB Ledamot Under perioden avslutad 

Alert Investor Relations AB Ledamot Under perioden avslutad 

Mediaprovider Scandinavia AB Ordförande Under perioden avslutad 
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Styrelse, ledning och revisor
Styrelse

Jan Bengtsson
Styrelseordförande sedan 2006

Född: 1951

Aktieinnehav: 1 930 560 aktier privat, via bolag och närstående.

Bakgrund: Bengtsson har en civilekonomexamen från Göteborg Handelshögskola 
och lång erfarenhet från ledande befattningar i finansbranschen och 
fastighetsbranschen. Han var tidigare VD för Rasta Group AB.

Övriga engagemang



Bolag Position Tidsperiod 
Synsense AB Ledamot Pågående 

Tangiamo Touch Technology AB VD Under perioden avslutad 

 

Bolag Position Tidsperiod 
Asp Labels AB Styrelseordförande Under perioden avslutad 

IM Asp AB Styrelseordförande Under perioden avslutad 

Nextgen AB Styrelseordförande Under perioden avslutad 

Asp & Co AB VD och Styrelseordförande Under perioden avslutad 

 

Ingemar Asp
Ledamot sedan 2015

Född: 1949

Aktieinnehav: 1 630 452 aktier privat, via bolag, närstående och kapitalförsäkring.

Bakgrund: Ingemar Asp är en driven och engagerad entreprenör som startat 
ett flertal företag som utvecklats med stor framgång på marknaden, både till 
omsättning och resultatmässigt. Ingemar har stark känsla för kundernas behov, 
krav och förväntningar. Han har också stor erfarenhet av affärsutveckling och att 
bygga långa affärsrelationer som varar över tiden.

Övriga engagemang
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Mats Nordahl
Ledamot sedan 2015

Född: 1958

Aktieinnehav: 675 510 aktier privat, via bolag och närstående.

Bakgrund: Tekn. dr. i teoretisk fysik från Chalmers tekniska högskola och grundare 
till Tangiamo Touch Technology. VD för bolaget mellan 2007 och 2018. Innan dess 
drev han forskning inom artificiell intelligens och komplexa system vid Chalmers. 
Tidigare medgrundare till TiFiC, ett framgångsrikt startupbolag med inriktning mot 
att automatiskt lösa datorsupportproblem.

Övriga engagemang



Bolag Position Tidsperiod 

Veoneer 
Engineering Excellence 
Portfolio Owner 

Under perioden avslutad 

Kimo Instrument AB VD Under perioden avslutad 

Gerdins Cutting Technology AB Försäljningschef Under perioden avslutad 

 

Bolag Position Tidsperiod 
Milleteknik AB General Manager  Under perioden avslutad 

Heda Sand & Betong AB Site Manager  Under perioden avslutad 

Gerdins Cutting Technology AB General Manager  Under perioden avslutad 

 

Ledning

Linh Thai
VD sedan 2018

Född: 1985

Aktieinnehav: 497 333 aktier privat.

Bakgrund: Har en bakgrund av ledande roller inom industrin med export och 
utveckling av egna produkter. Inom elektronikindustrin som vice VD för Milleteknik, 
som General Manager för Gerdins Cutting Tech, Platschef på Heda och 
Projektledare inom medicinteknik på Sanmina SCI. Innehar följande utbildningar:

 • Industrial Leadership, University of Skövde

 • B.Sc, Bachelor of Science in Automation Technology

 • B.Sc, Bachelor of Science in Industrial Leadership and Organizations

Övriga engagemang
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Harald Börsholm
Försäljningschef sedan 2019

Född: 1985

Aktieinnehav: 418 965 aktier privat

Bakgrund: Har erfarenhet av ledande roller inom global försäljning och 
systemutveckling. Som projektledare inom försvarsindustrin till försäljningschef 
och VD med försäljning mot basindustrin. Kommer senast från en global roll på 
Veoneer inom elektronikindustrin. Innehar följande utbildningar:

 • M.Sc, Business development, University of Gothenburg

 • B.Sc, Engineering design, University of Skövde

Övriga engagemang



Bolag Position Tidsperiod 
MCon AB CFO Pågående 
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Maria Fredholm
CFO sedan 2018

Född: 1975

Aktieinnehav: Inga

Bakgrund: Maria Fredholm har lång erfarenhet från företagsledning och som CFO 

i olika bolag.

Övriga engagemang
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Revisor
Roger Mattson, KPMG AB
Norra Hamngatan 22
411 06 Göteborg
Tel: 070-569 99 65
E-mail: roger.mattson@kpmg.se

KPMG innehar medlemskap i FAR.

Övrig information om styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare
Antal aktier angivna i styrelse- och ledningspresentationen avser aktier som ägs privat, via närstående, via 
bolag och via kapitalförsäkringar per den 31 mars 2019. För indirekt ägande så har mängden beräknats 
pro rata ägarförhållandet i respektive bolag.

Det föreligger inga intressekonflikter mellan styrelseledamöternas eller ledande befattningshavarnas 
skyldigheter gentemot Tangiamos och deras privata intressen och andra skyldigheter. Ingen 
av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har varit inblandade i någon konkurs, 
konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av ledamot, suppleant eller ledande befattningshavare under 
de senaste fem åren. Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har under de senaste 
fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål eller varit utsatta för anklagelser och/eller sanktioner av i lag eller 
förordning bemyndigande myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) och ingen av dessa 
har av domstol förbjudits att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan 
eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent under åtminstone de senaste fem 
åren.
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Legala frågor och övrig information
Associationsform
Tangiamo Touch Technology AB är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna 
associationsform, vilket regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har bedrivit verksamhet 
sedan 2 februari 2004. Organisationsnumret är 556655-3839 och firman Tangiamo Touch Technology 
AB (publ). Bolagsnamnet har tidigare varit TouchTable AB och därefter Tangiamo AB. Bolaget ska 
enligt verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen utveckla och marknadsföra hård-och mjukvara för 
touchscreenapplikationer, samt härmed förenlig verksamhet. Tangiamos styrelse har sitt säte i Göteborg. 
Bolaget har besöksadress: Sörhallstorget 10, SE-417 63 Göteborg. Bolagets webbplats är www.
tangiamo.com.

Tvister och rättsliga processer
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda 
eller sådana som Bolaget är medvetna om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som 
nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Bolagsstyrning
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid 
upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Styrelsen 
och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, 
samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen. 
Bolagsstyrningskodens tillämpning har utvidgats till att gälla alla bolag vars aktier är upptagna till handel 
på en reglerad marknad i Sverige. First North vid Nasdaq Stockholm utgör inte en reglerad marknad 
och Bolaget har därför inte krav på sig att följa Koden. Bolaget följer dock kontinuerligt utvecklingen på 
området och avser att följa de delar av Koden som kan anses relevanta.

Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information
Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas 
via hänvisning (se nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella 
informationen och redovisningsprinciper. Tangiamos årsredovisningar har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Införlivade dokument 
ska läsas som en del av memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på 
Bolagets kontor (Sörhallstorget 10, 417 63 Göteborg) och hemsida www.tangiamo.com.

Införlivande dokument är Tangiamos kvartalsrapporter för Q1 2019 och Q1 2018, samt årsredovisningar 
för 2017 och 2018. 

Väsentliga avtal
Finansiella avtal
Bolaget har mottagit bryggfinansiering vid två tillfällen. Det ena brygglånet uppgår till 3,5 MSEK från fyra 
långivare, löptiden sträcker sig till sista december 2019. Det andra brygglånet är utfärdat av styrelse och 
ledning, samt ägare och uppgår till 1,3 MSEK från fyra långivare. Löptiden sträcker sig till sista juni 2019. 

Distribution
Serdar Ergene har ett exklusivt distributionsavtal för Nordcypern och Montenegro. Ergene har mer än 25 
års erfarenhet som Casino manager i regionen.

Elizabeth Romano har icke exklusivt distributionsavtal för Syd- och Centralamerika. Romano har mer än 
20 års erfarenhet inom branschen.



Namn Befattning Belopp (KSEK) 
Jan Bengtsson Styrelseordförande 500  
Ingemar Asp Ledamot 500 
Linh Thai (samt närstående) VD 200 
Petrus Kucukkaplan Ägare 100 
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Vinsdelningsavtal 
Kaliman med gaming halls under varumärket Magic bet har ingått ett avtal om vinstdelning i samtliga av 
deras ca 40 gaming halls i Bulgarien.

Bell Casino som opererar casinon på 93 fartyg i Europa har ingått ett avtal om vinstdelning på initialt 25 
platser.

Ramavtal
Lydia Ludic har ingått ett ramavtal med Tangiamo gällande priser och betalningsvillkor. Lydia Ludic ägs av 
Pefaco International PLC, med säte på Malta, finns representerade i 9 länder med ca 900 kasinos och 
gaming halls. Merparten av verksamheten finns i Västafrika.

TCS John Huxley har ingått ramavtal med en obligatorisk årlig inköpsvolym av ADR enheter.

Transaktioner med närstående
Styrelse och ledning har lämnat lånade medel i form av bryggfinansiering till Bolaget. Lånet är utfärdat av 
styrelse och ledning och uppgår till 1,3 MSEK från fyra långivare. Löptiden sträcker sig till sista juni 2019.

I övrigt har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare haft någon direkt eller indirekt 
delaktighet som motpart i några av Bolagets affärstransaktioner, som är eller har varit ovanliga till sin 
karaktär eller med avseende på villkoren och som i något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad. 

Bolaget har heller inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelse till eller till förmån för 
någon av styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer i Bolaget. Inga intressekonflikter 
anses föreligga mellan Bolaget och dess styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget med anledning till förestående nyemission 
och har biträtt Bolaget i upprättande av detta Informationsmemorandum. Då samtliga uppgifter i 
Informationsmemorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Göteborg Corporate Finance från allt ansvar 
i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra indirekta konsekvenser till följd av beslut om 
investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i detta Informationsmemorandum.

Certified Adviser
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB, som är medlem vid och har avtal med Nasdaq OMX Stockholm 
AB, är Certified Adviser för Bolaget. En Certified Adviser granskar bolag vars aktier är upptagna till handel 
på First North.

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB är Bolagets administrativa samarbetspartner i nyemissionen och 
mottar anmälningssedlar och teckningslikvider samt ombesörjer registrering av aktier på tecknares 
värdepapperskonton. Mangold Fondkommission AB har inga ekonomiska intressen i Bolaget annat än 
just detta uppdrag.

Teckningsförbindelser och garantier
Bolaget har ingått avtal om teckningsförbindelser med befintliga ägare om cirka 1,3 MSEK, se nedan:

Vidare har Bolaget erhållit ca 4 MSEK i icke säkerställda garantier. Således är 64,40 procent av Erbjudandet säkerställt. 
Garantikonsortiet består av 7 investerare som kan nås via Göteborg Corporate Finance AB (info@gcf.se).
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Skattefrågor i Sverige
Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som enligt gällande svensk skattelagstiftning 
vid utgivandet av denna Bolagsbeskrivning kan aktualiseras för fysiska personer och aktiebolag. 
Sammanfattningen vänder sig till fysiska personer, dödsbon och aktiebolag som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla 
alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de särskilda 
regler som gäller för s.k. kvalificerade andelar i fåmansföretag, innehav via kapitalförsäkring alternativt 
investeringssparkonto, värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgång 
i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst och utdelning 
på s.k. näringsbetingade andelar i bolagssektorn. Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna 
kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, såsom värdepappersfonder och specialfonder, 
investmentföretag, försäkringsbolag samt personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje 
berörd aktieinnehavare bör rådfråga skatterådgivare om skattekonsekvenser för dennes del, för utländska 
aktieägare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning och skatteavtal (bl.a. med avseende 
på begränsning av uttag av kupongskatt) och eventuella andra tillämpliga förordningar.

Källskatt
Tangiamo påtar sig ej ansvaret för att innehålla källskatt på eventuella inkomster av aktierna.

Obegränsat skattskyldiga i Sverige
Fysiska personer 
Skatt på utdelning 
För fysiska personer beskattas utdelning på marknadsnoterade aktier i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige innehålls normalt preliminär skatt på utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls 
av Euroclear Sweden AB eller, när det gäller förvaltarregistrerade aktier, av den svenska förvaltaren.

Kapitalvinstbeskattning
När marknadsnoterade aktier säljs eller på annat sätt avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller en 
avdragsgill kapitalförlust uppstå i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. 
Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, 
efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för alla aktier av 
samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning 
av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden 
till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Kapitalförluster på 
marknadsnoterade aktier är fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
marknadsnoterade delägarrätter, förutom andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska 
fordringsrätter, så kallade räntefonder. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier som inte kan kvittas på 
detta sätt får dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer 
underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt 
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av 
underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 21 procent av resterande del. Ett sådant underskott 
kan inte sparas till senare beskattningsår.

Aktiebolag 
För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i 
inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster 
beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster 
på aktier får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En sådan 
kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma 
koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. En kapitalförlust som inte 
kan utnyttjas ett visst år får sparas utan begränsning i tid och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på 
aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår.
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Begränsat skattskyldiga aktieägare
Skatt på utdelning 
Skatt på utdelning För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning 
på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. I Sverige verkställs avdraget för 
kupongskatt normalt av Euroclear Sweden AB eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 
Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad för aktieägare bosatta i 
andra jurisdiktioner genom skatteavtal som Sverige ingått med vissa andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten till 
avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigade 
föreligger. I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning till en person som har rätt att 
beskattas 

enligt en lägre skattesats eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos 
Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe 
i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan emellertid bli 
föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fysiska personer som 
är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid försäljning av aktier om de vid 
något tillfälle under avyttringsåret eller de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande 
vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel är dock i flera fall begränsad av skatteavtal mellan Sverige 
och andra länder.
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Bolagsordning
§ 1. Firma
Aktiebolagets firma (företagsnamn) är Tangiamo Touch Technology AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg (kommun).

§ 3. Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utveckla och marknadsföra hård- och mjukvara för touchscreen applikationer.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 5.000.000 kr och högst 20.000.000 kr.

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000.

§ 6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

§ 7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
utses en eller två revisorer och med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8. Kallelse
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall 
utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och 
senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

§ 9. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om
     a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
     b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
     c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
 10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
       bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11. Avstämningsbolag
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument.
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Adresser

Tangiamo Touch Technology AB (publ)
Marieholmsgatan 10 C
415 20 Göteborg
Tel: +46 31 51 57 30
E-post: info@tangiamo.com

Emissionsinstitut
Mangold Fonkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm

Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance AB
Prästgårdsängen 13
412 71 Göteborg

Central värdepappersförvaltare
Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
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