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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 känner mig konfident 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 Kasino operatörer. 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 norra Europa, vilket 

talar för efterfrågan för våra produkter och att vi är på rätt väg. 

 

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. Vi har i dagsläget inlett förhandlingar med en rad större 

aktörer såsom Lydia Ludic i Afrika och TCS John Huxley i Asien. Genom det här arbetssättet 

når vi en betydligt större del av marknaden på ett mer kostnadseffektivt sätt. 

 

Våra spelbord är nya, fräscha och unika och med en bredare produktportfölj ser vi nu en 

ökad efterfråga på våra produkter, både på oreglerade och mogna marknader. I Europa 

och Nordamerika är ett av de största hoten att snittåldern för spelare blir allt högre. På 

mogna marknader är vi ensamma om att kunna erbjuda en produkt som lockar yngre och 

nya spelare. Vi för diskussioner med flera aktörer som ser vår produkt som något som kan 

vända trenden. 

 

Sammantaget så ser jag en större potential för Tangiamo för 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 från att vara 

en startup till att vara en global aktör.  

 

 

Linh Thai 

Verkställande Direktör 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

Allmänt om verksamheten 

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

 

 

Ekonomisk översikt i kr 2018 2017 2016 

Nettoomsättning 8 319 249 12 598 952 3 501 518 

Res. Efter Finansiella Poster -15 054 927 -3 327 531 -4 587 317 

Res. I % Av Nettoomsättningen -180,96 -26,41 -131,00 

Balansomslutning 30 871 562 41 127 210 26 783 736 

Soliditet (%) 76,79 94,18 79,59 

Avkastning På Eget Kapital (%) -48,22 -11,38 -28,40 

Avkastning På Totalt Kapital (%) -41,78 -9,82 -21,14 

Kassalikviditet (%) 47,60 597,92 179,98 

*Definitioner av nyckeltal, se noter 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret  

Linh Thai efterträdde Mats Nordahl som VD den 12 mars 2018, inom kort 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. Vilket 

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. Vi för kontinuerlig dialog om utfallet från 

Crystal Roulette samt om när och hur vi 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 

vi 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 vi vidareutvecklat och förbättrat 

befintlig ADR system vilket har lett till att vi 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. Våra spelbord fungerar väldigt bra på Efbets större 

gaming halls, det finns behov av fler spelbord under 2019.  
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Forskning och utveckling  

Tangiamo är en systemleverantör och har fram till 2019 haft sin bas inom touch teknologi 

med beviljade patent för applikationer både för touchskärmar och transparenta 

touchskärmar. Som leverantör av systemlösningar har utvecklingen fokuserats mot att vara 

en specialist inom touch teknologi och systemintegratör av mindre komplexa system. 

 

Under 2018 har utvecklingsteamet fokuserat på att den senaste plattformen Crystal ska nå 

en god mognadsgrad samt ta fram produkter som kompletterar nuvarande produktportfölj 

och kan expandera den totala affären med kund. Det ledde till att bolaget under 2019 

kunde lansera två nya spel på Crystal plattformen, lämnade in patentansökan för Gaming 

Bridge samt lanserade både Tournament mode och Remote gaming.  

 

Tangiamo fortsätter att satsa på produkter som hjälper branschen att bli mer automatiserad. 

Det finns flera underliggande orsaker där de största är kostnadsbesparing, ökad 

omsättningshastighet och förenklad hantering. 

 

Trenden inom spelbranschen är att efterfrågan ökar på lösningar som fångar upp de sociala 

delarna mellan spelare och en allt mer utsuddad gräns mellan gambling och gaming. 

Bolagets utveckling under 2018 har färgats starkt av detta och möjliggjort de 

produktlanseringar som kunnat ske under 2019. 

 

 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

2018-12-31 Aktiekapital Reservfond 
Fond För 

Utvecklingskostn 

Balanserat 

Resultat 

Årets 

Resultat 

Belopp Vid 

Årets Ingång 
3 973 236 4 155 000 10 488 231 23 444 151 -3 327 531 

Utgivna 

Personaloptioner 
   30 000  

Omföring Av Föreg 

Års Resultat 
   -3 327 531 3 327 531 

Omföring Mellan 

Poster I Eget Kapital 
  -4 668 740 4 668 740  

Årets Förlust     -15 054 927 

Belopp Vid 

Årets Utgång 
3 973 236 4 155 000 5 819 491 24 815 360 -15 054 927 
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RESULTATDISPOSITION 

Förslag till disposition av bolagets vinst  

 

Till Årsstämmans Förfogande Står  

Balanserad Förlust  -48 481 974 

Överkursfond 73 297 335 

Årets Förlust -15 054 927 

 9 760 434 

 

Styrelsen föreslår att  

i ny räkning överföres  9 760 434 

 9 760 434 

 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 

balansräkningar med tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING 

Belopp i kr Not 
2018-01-01 

2018-12-31 

2017-01-01 

2017-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.    

Nettoomsättning  8 319 249 12 598 951 

Förändring av varulager  139 513 7 441 418 

Aktiverat arbete för egen räkning  2 561 857 4 602 657 

Övriga rörelseintäkter  0 88 565 

  11 020 619 24 731 591 

    

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter  -5 447 850 -13 026 739 

Övriga externa kostnader  -6 007 893 -3 680 974 

Personalkostnader 2 -11 290 554 -8 408 053 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella    

Anläggningstillgångar  -3 708 254 -2 620 149 

Övriga rörelsekostnader   389 743 -325 400 

  -26 064 808 -28 061 315 

    

Rörelseresultat  -15 044 189 -3 329 724 

    

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  321 8 443 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -11 059 -6 250 

  -10 738 2 193 

    

Resultat efter finansiella poster  -15 054 927 -3 327 531 

    

ÅRETS RESULTAT  -15 054 927 -3 327 531 
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BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 

Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 
3 14 915 057 14 419 279 

Utgifter för patent på eget utvecklingsarbete 4 1 535 568 1 517 517 

  16 450 625 15 936 796 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 5 186 467 56 918 

  186 467 56 918 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga fordringar 6 102 752 102 752 

  102 752 102 752 

    

Summa anläggningstillgångar  16 739 844 16 096 466 

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m.m.    

Råvaror och förnödenheter  3 970 645 6 548 091 

Varor under tillverkning  5 539 882 3 217 271 

Färdiga varor och handelsvaror  1 258 314 2 509 874 

  10 768 841 12 275 236 

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  1 543 535 1 279 392 

Aktuell skattefordran  61 765 61 765 

Övriga fordringar  224 019 322 025 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  85 602 584 754 

  1 914 921 2 247 936 

Kassa och bank    

Kassa och bank  1 447 956 10 507 572 

Summa kassa och bank  1 447 956 10 507 572 

    

Summa omsättningstillgångar  14 131 718 25 030 744 

SUMMA TILLGÅNGAR  30 871 562 41 127 210 
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BALANSRÄKNING 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 

Eget kapital    

    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  3 973 235 3 973 235 

Uppskrivningsfond 7 5 819 491 10 488 231 

Reservfond  4 155 000 4 155 000 

  13 947 726 18 616 466 

Fritt eget kapital    

Överkursfond  73 297 335 73 297 335 

Balanserat resultat  -48 481 974 -49 853 184 

Årets resultat  -15 054 927 -3 327 531 

  9 760 434 20 116 620 

    

Summa eget kapital  23 708 160 38 733 086 

    

Långfristiga skulder 8   

Övriga skulder  100 000 100 000 

Summa långfristiga skulder  100 000 100 000 

    

Kortfristiga skulder    

Checkräkningskredit  69 007 190 138 

Förskott från kunder  618 037 0 

Leverantörsskulder  841 360 720 652 

Övriga skulder  3 212 835 174 012 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 322 163 1 209 322 

Summa kortfristiga skulder  7 063 402 2 294 124 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  30 871 562 41 127 210 
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NOTER 

 

Not 1 Redovisningsprinciper  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning. 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 

anges nedan. 

Intäktsredovisning 

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen 

erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. I de fall 

köpevillkoren innebär att köparen erhåller en finansiering är intäktens verkliga värde nuvärdet 

av alla framtida betalningar.  

Varuförsäljning 

Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och 

förmåner som är förknippade med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning. 

Intäkter från försäljning av varor som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid 

levereras. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över 

tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden 

omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:  

               Antal år 

Inventarier, verktyg och maskiner                 5-10  

Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över 

tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder 

tillämpas:  

       Antal år  

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten              5 

Utgifter för patent på eget utvecklingsarbete                5  



 

10 

 

Org.nr. 556655-3839 

 Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 

 Aktiveringsmodellen 

 Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. 

 Samtliga utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar 

 är uppfyllda; företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången samt att använda 

 eller sälja den och företaget har förutsättningar att använda eller sälja tillgången, det är 

 tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan 

 användas eller säljas och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att 

 fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt att den 

 immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och 

 företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången under 

 dess utveckling. I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med 

 utvecklingsarbetet tillsammans med en lämplig andel av relevanta omkostnader och 

 lånekostnader. 

 Finansiella instrument 

 Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. 

 Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella 

 instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den 

 avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och 

 fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från 

 balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör. 

 Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. 

 Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp. 

 Leasing 

 Leasetagare 

 Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i 

balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas till det lägsta av tillgångens verkliga värde 

och nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda vid leasingavtalets ingående. 

Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. 

Variabla avgifter redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer. 

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden 

Varulager 

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och 

nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag 

för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans. 

Inkomstskatt 

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat 

och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt 

värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på 

balansdagen. 

Ersättningar till anställda 

Pensioner 

Förmånsbestämda pensionsplaner Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt erhållna 

besked från PRI. Pensionsförpliktelsen som säkerställts genom tecknande av en kapitalförsäkring 

värderas till kapitalförsäkringens redovisade värde. 
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Avgiftsbestämda pensionsplaner 

Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande. 

Offentliga bidrag 

Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller 

kommer att få. Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation, så 

kallade ovillkorade bidrag, intäktsförs när villkoren för att få bidraget uppfyllts, det vill säga 

oftast i samband med att bidrag erhålls. Offentliga bidrag som är förenade med krav på 

framtida prestation, så kallade villkorade bidrag, skuldförs när bidraget erhålls och intäktsförs 

därefter när prestationen utförs. 

 

Upplysningar till enskilda poster 

Not 2 Medelantal anställda      2018  2017 

Medelantal anställda 

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda 

närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 

Medelantal anställda har varit     15  16 

 

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

och liknande arbeten        

  2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde  38 751 363 32 367 271 

Internt utvecklade tillgångar  3 837 343 6 384 092 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  42 588 706 38 751 363 

Ingående avskrivningar  -24 332 084 -22 263 278 

Årets avskrivningar  -3 341 565 -2 068 806 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -27 673 649 -24 332 084 

Utgående redovisat värde  14 915 057 14 419 279 

 

Not 4 Utgifter för patent på eget utvecklingsarbete 

  2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde  4 859 249 4 344 553 

Internt utvecklade tillgångar  369 200 514 696 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  5 228 449 4 859 249 

Ingående avskrivningar  -3 341 732 -2 804 900 

Årets avskrivningar  -351 149 -536 832 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -3 692 881 -3 341 732 

Utgående redovisat värde  1 535 568 1 517 517 
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

  2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde  292 681 778 097 

Inköp  145 089 51 722 

Försäljningar/utrangeringar  0 -537 138 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  437 770 292 681 

Ingående avskrivningar  -235 762 -751 580 

Årets avskrivningar  -15 540 -14 541 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -251 302 -235 762 

Utgående redovisat värde  186 468 56 919 

 

Not 6 Andra långfristiga fordringar 

  2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde  102 752 102 752 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  102 752 102 752 

Utgående redovisat värde  102 752 102 752 

 

Not 7 Uppskrivningsfond 

  2018-12-31 2017-12-31 

Belopp vid årets ingång  10 488 231 2 521 018 

Årets uppskrivning  2 561 857 9 800 006 

Avskrivning på uppskrivet belopp  -1 937 105 -1 832 793 

Rättelse av tidigare fel  -5 293 492 0 

Belopp vid årets utgång  5 819 491 10 488 231 

 

Not 8 Långfristiga skulder 

  2018-12-31 2017-12-31 

Senare än 5 år  100 000 100 000 

      

Not 9 Ställda säkerheter 

  2018-12-31 2017-12-31 

Företagsinteckningar  5 000 000 5 000 000 

 

Not 10 Eventualförpliktelser 

  2018-12-31 2017-12-31 

Bolaget har inga eventualförpliktelser    
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Not 11 Definition av Nyckeltal 

Soliditet 

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

Avkastning på eget kapital 

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital  

Avkastning på totalt kapital 

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning 

Kassalikviditet 

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder 

 

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

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 spelbolag och bedriver casino - 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 

 

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. 
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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 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.” 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. 
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