
Tangiamo summerar G2E
Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) summerar G2E och hur den nyöppnade
marknaden svarat på Bolagets nya produkter.

Bland Bolagets besökande kunder var en stor del från USA:s Öst- och Västkust där även majoriteten av
gambling sker i USA. Det var ett stort intresse för Bolagets nya Multiplay bord som till skillnad från
konkurrenterna går att använda både helautomatiskt och som ett live bord. I Kalifornien där många
casinon ligger på indianreservat väckte produkten stort intresse, vilket är positivt då det i princip enbart
krävs GLI11 godkännande, vilket produkten får innan novembers utgång. Den dagstursbaserade
kryssningsindustrin som nu lite oväntat går bättre än någonsin i delar av Florida, gav en handfull
intressanta besök.

Tangiamos första Slotmaskin premiärvisades och målgruppen Latinamerika svarade bra på produkten.
Grupo Caribant, som är Bolagets distributör i Puerto Rico och Dominikanska republiken, som precis
skeppat sina första 20 enheter hade med sig sina kunder för att visa vilka produkter de kommer att börja
rulla ut. I och med detta fick Bolaget även en order på en ny Rouletteprodukt, vilket kommunicerades
2021-10-07.

Som första mässa visade Tangiamo upp sin ADR som en egen produkt för plug’n’play integration.
Målgruppen är primärt spelutvecklande leverantörer för landbaserade casinon och online studios.
Besökarna som kom specifikt för att se Bolagets ADR produkt var bland annat Scientific Games, IGT
och Konami.

Den kanadensiska marknaden fortsätter att vara relativt stängd och den potentiellt stora affär som
Bolaget har i pipen med Loto Quebec väntar på budgetbeslut från statligt håll.
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Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, Stockholm, email.
ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

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.


