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Playtech kommer att genomföra produkttest av Tangiamos ADR system för Online samt för 

landbaserade produkter. Playtech har önskat att påbörja produkttest snarast, leverans kommer att 

ske i augusti.  

”Under 2019 fick vi en liknande förfrågan från Evolution Gaming men vi var inte redo produktmässigt. 

Nu är vi redo och med Abbiati som försäljningspartner har vi på kort tid kunnat ta ett kliv in på 

onlinemarknaden. Ordern från Amber Studios i juni var startskottet och nu med test hos en av våra 

absoluta drömkunder Playtech ser vi goda möjligheter att växla upp på en marknad som växer trots 

Covid-19.” 

Harald Börsholm, COO 

Playtech plc är världens största aktör inom online gaming mjukvara och är etablerande inom alla 

delar av spelindustrin, online och landbaserat. Bolaget grundades 1999 i Estland och har idag ca 

6 000 anställda i 19 länder. 

Abbiati är en global leverantör av casinoutrustning med säte i Italien. Förutom livebord och 

kringutrustning är Abbiati mest kända för sina rouletthjul som anses vara bland de bästa i världen. 

Abbiati släppte i början av april en produktlinje enbart för online där nu Tangiamos ADR enhet säljs 

både separat och som delsystem till Abbiatis egna bord.  

Generic ADR är en tärningsshaker med automatisk identifiering av utfallet. Produkten används som 

delsystem i spelbord och onlineapplikationer.  
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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 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. 


