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Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) öppnar nu upp ett helt nytt 
affärsområde inom Leisure Games efter stor efterfrågan från Bolagets kunder, med en målbild att 
lansera den första speltiteln på marknaden under första kvartalet år 2021. Samtliga framtida speltitlar 
kommer att finnas både som rena arkadspel och i en casino-version som möjliggör gambling, för att 
på så vis nå en ännu större marknad. 

Förfrågningar inom detta segment har framförallt kommit från stora och progressiva aktörer i 
Nordamerika och Asien där man vill nå både arkadsegmentet och gränslandet mellan gambling och 
arkadspel, vilket är en marknad som visar en mycket stark tillväxt globalt. 

”Som vi tidigare har kommunicerat så har Tangiamo, trots den turbulens som uppstått till följd av 
Covid-19, vunnit flera betydande avtal och orders under årets gång. Under årets andra kvartal 
startade vi dessutom ett nytt affärsområde inom online-sektorn, med en första efterföljande order kort 
därpå. I vår senaste delårsrapport som vi publicerade under augusti, skrev jag i mitt VD-ord att jag 
såg fram emot att leverera positiva nyheter under hösten, varför det är med stor glädje jag nu kan 
meddela ytterligare ett nytt affärsområde i form av Leisure Games! Här möter vi en minst sagt 
omfattande marknad där vi redan har inlett utvecklingen av vår första speltitel med målsättningen att 
lansera spelet på marknaden under Q1 2021. Vi avser att inom kort återkomma med mer information 
till marknaden om vårt nya affärsområde inom Leisure Games och vår speltitel under utveckling," 
säger Linh Thai, VD på Tangiamo. 

Leisure Games, även kallat nöjesspel, är ett samlingsnamn för spel som historiskt inte innehållit 
själva gambling-momentet. Gränsen mellan att betala för spel och kunna vinna pengar eller annan 
valuta i ett spelformat har utvecklats snabbt de senaste åren och gränsen mellan gambling och 
gaming har börjat suddats ut. 

  



 

  

 

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 
 

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. 
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