
 

Pressmeddelande 

DISTRIBUTÖR I KANADA, NEW JERSEY & 

FLORIDA 
GÖTEBORG 2020-02-11 

Tangiamo och RBY Gaming har ingått ett exklusivt distributionsavtal för Kanada samt New Jersey och 

Florida i USA. Avtalet innebär att RBY får rätt att distribuera Tangiamos produkter under förutsättning 

att de köper för minst 5 MSEK år 1 med start idag.  

I Kanada närmar sig Tangiamo marknadspenetration med Loto Quebec. I både New Jersey och 

Florida har RBY en nära relation med nyckelkunder och startsträckan för försäljning är betydligt 

kortare än i andra stater i USA. I New Jersey ligger Atlantic city som är östkustens spelmecka.  

”Avtalet är strategiskt viktigt då det ger Tangiamo en stark partner i Nordamerika, en tydlig roadmap 

och nätverk för etablering i USA samt introduktion till större globala casinogrupper.” 

Harald Börsholm, COO 

RBY Gaming är en ren distributör med erfarenhet av att introducera nya produkter på den 

nordamerikanska marknaden, bland annat Interblock som idag är en av de ledande aktörerna. 

Utanför Nordamerika arbetar RBY direkt med större casinogrupper med global spridning. 

 

För mer information 

Vänligen kontakta: 

Linh Thai, CEO 

linh.thai@tangiamo.com 

 

Harald Börsholm, COO 

harald.borsholm@tangiamo.com 

 

Office 

info@tangiamo.com 

+46 31 51 57 30 

 

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-02-11 kl. 10:00. 

Tangiamo i korthet 

Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på 

Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. 

Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter 

finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om 

verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North 

Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. 

ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50. 


