Inbjudan att teckna aktier i

Tangiamo Touch Technolgy AB
Företrädesemission 27 maj – 12 juni 2019

Investerarträffar
Investerarmötet | 27 maj 2019, 18:00 | Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm | Anmälan sker via aktiespararna.se
Småbolagsjakten Live | 28 maj 2019, 17:55 | Grev Turegatan 30, Stockholm | Anmälan sker via investerarbrevet.se
Småbolagsdagen | 3 juni 2019, 08:00 | Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm | Anmälan sker via aktiespararna.se
Investerarkväll | 4 juni 2019, 18:00 | Scandic Rubinen, Kungsportsavenyen 24, Göteborg | Anmälan sker via info@gcf.se

VD har ordet
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
Patentoch
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

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 ökas med 4 % årligen
mellan 2018-2023 och nå 525 miljarder USD. Uppgången
drivs till stor del av ökad disponibel inkomst. Investeringar
på ca 65 miljarder USD ligger i pipelinen för kasinoprojekt
i Asien de närmaste 5 åren,

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.

Erbjudandet i sammandrag
Emissionen genomförs för att ge Bolaget finansiell styrka att nå större kunder i Latinamerika samt etablera sig på den
asiatiska marknaden, vilket är där Bolaget ser den största tillväxten globalt. Genom att kunna installera fler bord på
vinstdelning kan Bolaget få löpande intäkter och en stabil avkastning.

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.
Teckningsperiod

27 maj – 12 juni 2019

Varför investera?

Avstämningsdag

24 maj 2019

Handel med
teckningsrätter

27 maj – 10 juni 2019

Emissionsbelopp

Ca 8,23 MSEK

Rätt produkt på marknaden. Crystalplattformen är den minsta Roulette- och Sic
Bo-plattformen på marknaden, tack vare
Bolagets patenterade lösning vilket gör den
välanpassad för fartyg och gaming halls.

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

Ca 1,3 MSEK

Garantier

Ca 4 MSEK

ISIN / Kortnamn

SE0009664303 / TANGI

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

Patentskyddad teknologi. Patentportfölj med
20 beviljade patent och 11 ansökningar under
behandling.
Banbrytande systemlösning. Gaming Bridge är
en systemprodukt för kasinon och binder
samman fysiska spelbord med Remote och
Online gaming.

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.

031-51 57 30 | info@tangiamo.com | www.tangiamo.com | Marieholmsgatan 10 C, 4125 20
Göteborg

