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ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ SEKCJI. JEŚLI MASZ 

WĄTPLIWOŚCI, JAKIE DZIAŁANIA POWINIENEŚ PODJĄĆ, PROSIMY O 

KONSULTACJĘ Z KONSULTANTEM PRAWNYM, PODATKOWYM, FINANSOWYM LUB 

INNYM PROFESJONALNYM DORADCĄ. 
 
Informacje przedstawione poniżej mogą nie być wyczerpujące i nie implikują żadnych stosunków 

prawnych. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w whitepaper były dokładne i 

aktualne, to w żaden sposób nie mogą one stanowić profesjonalnej konsultacji.  Crypton VC nie 

gwarantuje ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej wynikającej z dokładności, 

wiarygodności lub kompletności jakiegokolwiek materiału zawartego w tym dokumencie. Inwestorzy i 

potencjalni posiadacze tokenów CRN powinni zasięgnąć niezależnej, profesjonalnej porady przed 

podjęciem decyzji o zakupie tokenów CRN, nie opierając się jedynie na materiałach opublikowanych w 

niniejszym dokumencie, które są przedstawione wyłącznie w celach referencyjnych. Tokeny CRN nie 

będą stanowić papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy whitepaper nie stanowi 

prospektu emisyjnego, dokumentu ofertowego i nie jest ofertą papierów wartościowych ani 

zaproszeniem do inwestowania w papiery wartościowe w jakiejkolwiek jurysdykcji. Crypton VC nie 

wydaje żadnej opinii czy porady na temat zakupu, sprzedaży lub innego rodzaju transakcji na 

tokenach CRN, a fakt przedstawienia niniejszej białej księgi nie stanowi podstawy ani nie można się na 

nią powoływać w związku z żadną umową lub decyzją inwestycyjną. Żadna osoba nie jest zobligowana 

do zawarcia umowy lub wiążącego zobowiązania prawnego w związku ze sprzedażą i zakupem 

tokenów CRN. 

WAŻNE 

 

Nie kwalifikujesz się do zakupu tokenów CRN, jeśli jesteś obywatelem lub rezydentem 
(podatkowym lub innym) Singapuru lub mieszkańcem Singapuru. Mieszkaniec Singapuru 

to osoba fizyczna, ogólnie zdefiniowana jako osoba zamieszkała w Singapurze lub 

jakimkolwiek podmiocie zarejestrowanym zgodnie z prawem Singapuru.  
 

Nie kwalifikujesz się do zakupu tokenów CRN, jeśli jesteś obywatelem lub rezydentem 
(podatkowym lub innym) Chińskiej Republiki Ludowej ("CRL") lub mieszkańcem CRL. 

Mieszkaniec "CRL" to osoba fizyczna, ogólnie zdefiniowana jako osoba zamieszkała w 
Chińskiej Republice Ludowej lub jakimkolwiek podmiocie zarejestrowanym zgodnie z 

prawem Chińskiej Republiki Ludowej. 

 
Ponadto, ze względu na obecną niepewność regulacyjną oraz brak kompletnych 

informacji opublikowanych w tej sprawie, posiadacze zielonej karty Stanów 
Zjednoczonych, obywatele czy rezydenci (podatkowi lub inni) Stanów Zjednoczonych, 

Singapuru i Chin lub mieszkańcy USA, Singapuru i CRL, nie są dopuszczeniu do rejestracji 

jako Stali Uczestnicy.  
Ogranicza to zdolność osób ze Stanów Zjednoczonych, Singapuru, Chińskiej Republiki 

Ludowej do korzystania z tokenów CRN i uczestnictwa w przyszłym rozwoju funduszu 
Crypton VC, jak również w dystrybucji wpływów. 
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STRESZCZENIE 

O CRYPTON VENTURE CAPITAL 

Crypton VC to stokenizowany fundusz venture capital zarządzany przez zespół z ponad 15-letnim 

doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu funduszami inwestycyjnymi, a także w przeprowadzaniu 

procesów inwestycyjnych. Nasz zespół zrealizował kilkadziesiąt inwestycji w obszarze FinTech / 

Blockchain / MedTech / Internet / IT na łączną kwotę ponad 150 milionów USD. 

CELE 
Crypton VC to fundusz venture capital oparty na instrumencie finansowym ICO, poprzez który zbiera 

środki na inwestycje venture, oferując w zamian cyfrowe aktywa (tokeny Crypton – CRN). Fundusz 

Crypton będzie inwestował w zaawansowane technologicznie startupy z obszaru FinTech i Blockchain 

oraz inne ICO / kryptowaluty. Dla projektów ze zdefiniowanego portfolio, które będą posiadały cechy 

tokenizacji, przewidujemy przeprowadzenie odrębnych ICO. Posiadacze tokenów Crypton otrzymają 

dodatkowe tokeny z określonej puli każdego kolejnego ICO przeprowadzonego w obrębie funduszu. 

ZESPÓŁ  
Doświadczeni inwestorzy i eksperci wywodzący się z tradycyjnego rynku inwestycyjnego venture 

capital (branża FinTech). Cały zespół Crypton VC realnie współpracuje ze sobą od wielu lat, tworząc 

zgrany zespół.  

DOŚWIADCZENIE 
 Jesteśmy doświadczonymi ekspertami i inwestorami z obszaru FinTech. 

 Łącznie zainwestowaliśmy ponad $150M, w tym $2M na projekty związane z blockchain                     

i kryptowalutami.  

 Posiadamy 15+ spółek FinTech. 

 Zrealizowaliśmy z sukcesem ponad 50 investments, głównie w obszarze FinTech. 

 Inwestowaliśmy wspólnie z: Wirtualna Polska (największy portal internetowy w Polsce,                      

z przychodem $250M, notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych                        

z  kapitalizacją $0.5B); Arteria S.A. (największa grupa kapitałowa w obszarze BPO (business 

process outsourcing) w Polsce z przychodem $50M), T-mobile oraz wiele innych. 

 Posiadamy doświadczenie zdobyte we współpracy z: MasterCard, VISA, UBS, Oracle, 

Accenture, … 
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NAGRODY I CERTYFIKACJE 

 

PARTNERZY CRYPTON VC 
uPaid to firma będąca oficjalnym partnerem MasterCard, która od 

wielu lat wdraża dla niego zaawansowane systemy płatnicze. uPaid 

posiada certyfikację PCI DSS dla systemów płatniczych, zatrudnia 

ponad 90 ekspertów FinTech. Posiada status Agenta 

Rozliczeniowego, który uprawnia do autoryzacji i rozliczania 

transakcji przy użyciu kart płatniczych.  

 

ITligent Group – spółka IT z wieloletnim doświadczeniem we 

wdrażaniu systemów IT, włączając projekty FinTech. Zatrudnia 

ponad 70 osób, w tym kilkudziesięciu programistów. Wśród swoich 

klientów posiada takie firmy jak: PZU (największa firma 

ubezpieczeniowa w Polsce), Gorilla Group czy RTB House (globalny 

gigant w obszarze reklamy RTB).  

 

 Fundusz hedgingowy (na ten moment chce pozostać anonimowym) o 

wartości aktywów ponad 10 milionów USD, który od wielu lat inwestuje 

na rynku Forex, a teraz także na rynku kryptowalut, na którym 

zaangażował już ponad kilka milionów dolarów. Dyrektor zarządzający 

funduszu hedgingowego (partner w projekcie CryptonAR i CryptonEX) ma 

wieloletnie doświadczenie jako broker / trader na Wall  Street.  
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Główne zalety funduszu Crypton VC: 

 CRYPTON VC to profesjonalny zespół z doświadczeniem inwestycyjnym w obszarach FinTech / 

Blockchain. 

 Posiadamy doświadczenie w obszarze FinTech, który leży u podstaw kryptowalut: mamy 

zespół 250 ekspertów FinTech, spółki FinTech i wiele udanych inwestycji w projekty FinTech. 

 Prezentujemy zdefiniowane, profesjonalne portfolio projektów inwestycyjnych FinTech / 

Blockchain – planujemy zbudować cały ekosystem dla rynku kryptowalut.  

 Będziemy inwestować w inne ICO, ale po głębokich, wielokryterialnych analizach. 

 Kwartalna wypłata dywidendy w formie skupu tokenów przez fundusz Crypton. 

 Regularne propozycje nowych inwestycji i poddawanie ich pod głosowanie wśród posiadaczy 

tokenów Crypton. 

KORZYŚCI DLA POSIADACZY TOKENÓW CRYPTON 
 

 Tokeny Crypton zostaną w pierwszych miesiącach po ICO wyemitowane na 

giełdach z możliwością idch swobodnej sprzedaży / kupna.  Jesteśmy w trakcie 

rozmów z giełdami i część z nich wyraża duże zainteresowanie udostępnieniem tokenów 

Crypton na ich giełdach.   

 Kwartalna wypłata dywidendy – bonus zostanie przekazany do posiadaczy tokenów 

Crypton w postaci skupu tokenów (buy-back) z rynku. 

30% zysków zostanie rozdystrybuowane pomiędzy posiadaczy tokenów Crypton poprzez skup 

tokenów z rynku. W ten sposób zostanie też zapewniona płynność tokenów Crypton.  

30% zysków funduszu zostanie wykorzystana na skup tokenów Crypton z giełd, co wpłynie na wzrost 

wartości pozostałych tokenów Crypton.  

 Otrzymanie proporcjonalnej liczby tokenów z 30% puli tokenów każdego 

kolejnego ICO uruchamianego przez funduszu.  

 Dostęp do ekskluzywnego Pre-ICO z wysokimi rabatami. 

 Prawo do głosowania nad kolejnymi decyzjami inwestycyjnymi.  

 Możliwość dodatkowych indywidualnych inwestycji w wybrane projekty funuduszu 

Crypton. 

 Możliwość aktywnego udziału w funduszu poprzez platformę inwestycyjną 

Crypton 

Platforma inwestycyjna Crypton udostępnia w modelu DAO komplet narzędzi do zarządzania portfelem 

inwestycyjnym, możliwościami inwestycyjnymi, analizą historycznych i bieżących wyników 

inwestycyjnych funduszu Crypton Venture Capital. Interfejs umożliwi inwestorowi: 

 Panel inwestora będzie zawierał szczegółowe analizy projektów, informacje finansowe, zwrot z 

inwestycji (ROI), informacje o wypłatach dywidend, szczegółowe informacje o tokenach 

pochodzących z ICO dla projektów portfelowych. 

 Dostęp do bieżących analiz / due dilligence dla projektów i innych ICOs. 

 Możliwość przeglądania  i komentowania projektów. 

 Przejrzyste raporty pokazujące dystrybucję środków, postępy w realizacji inwestycji oraz 

działanie funduszu.  

 Możliwość głosowania nad kolejnymi inwestycjami funduszu.  

 Możliwość głosowania nad wyjściami z inwestycji.  

 Uczestnictwo w zyskach funduszu poprzez przekazanie tokenów do procesu buy-back. 

 Pobieranie raportów i danych analitycznych.  

 Śledzenie efektywności inwestycyjnej.  
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 Możliwość kontaktu i wymiany doświadczeń z innymi inwestorami Crypton. Jeśli ktoś chce 

może też zostać w ramach platform inwestycyjnej Crypton anonimowy, natomiast dla 

pozostałych osób powstanie możliwość kontaktu, wymiany doświadczeń, konsultacji między 

sobą strategii inwestycyjnych Crypton, swobodnego kontaktu ze sobą. 

   

DYWERSYFIKACJA INWESTYCJI 
 

40 % zebranych środków zostanie zainwestowane w zdefiniowane portfolio projektów  

40 % zebranych środków zostanie zainwestowane w inne ICOs / kryptowaluty po fundamentalnych 

analizach i due diligence. 

 

Pozostałe 20% zebranego kapitału zostanie przeznaczone na: 

1) zespół prowadzący fundusz Crypton – analitycy, traderzy, projektanci, project managerowie, 

prawnicy, księgowi, specjaliści branżowi, specjaliści IT / blockchain, … 

2) Zbudowanie ekosystemu wspierającego realizowane inwestycje - zamierzamy kompleksowo 

wesprzeć realizację projektów z portfolio inwestycyjnego, chcemy udostępnić gotowy ekosystem: od 

IT, przez HR, finanse, prawo, handel aż po marketing, tak, aby zespół nie tracił czasu na budowanie 

tej struktury samemu od zera, bo to zazwyczaj pochłania sporo czasu. Te zasoby nie będą 

udostępniane projektom inwestycyjnym za darmo, za to będą po atrakcyjnych cenach rynkowych. 

Każdy zespół zarządzający projektu, będzie mógł sam zdecydować czy chce skorzystać z dostępnej 

gotowej infrastruktury czy tworzyć własną od 0.   

3) Marketing, Rezerwa 

 

SPECYFIKACJA ICO 
 

Termin Pre-ICO: 29 marzec 2018 – 26 kwiecień 2018  

Termin ICO: 27 kwiecień 2018 – 9 czerwiec 2018 

Token: CRYPTON – CRN 

Kurs wymiany tokena: 1CRN = 1 USD  
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Technologia: Token Crypton będzie oparty na smart contract 

zgodnym z ERC-20 Token Standard Technology.  

 

Pełna pula tokenów: 72 000 000 

Pula tokenów w emisji: 50 400 000 (niesprzedane tokeny zostaną spalone) 

Soft Cap: 5 000 000 USD (10%)    

Hard Cap: 50 000 000 USD                     

Pre-ICO bonus: 30% 

Metody płatności: BTC, ETH 

Wydobywanie: No 

Lockup: Wszystkie tokeny założycieli funduszu oraz zespołu będą objęte lockupem na 2 lata. 

WIZJA 
 

Crypton to stokenizowany fundusz venture capital inwestujący w obiecujące projekty z obszaru 

FinTech, inne kryptowaluty i ICO. Dla projektów z cechami tokenizacji zapewnimy dodatkową 

akcelerację finansową poprzez uruchomienie odrębnych ICO. Posiadacze tokenów Crypton otrzymają 

proporcjonalnie 30% tokenów z puli każdego ICO przeprowadzonego przez fundusz Crypton VC.  

Pomagamy monetyzować ciekawe projekty, bazując na naszym doświadczeniu inwestycyjnym i 

biznesowym. Chcemy zapewnić pełne wsparcie dla inwestorów na wciąż niepewnym i 

nieuregulowanym rynku projektów opartych na Blockchain. 

 

KLUCZOWE WARTOŚCI 

1 MISJA 

Chcemy zapewnić każdemu inwestorowi 

możliwość współpracy z profesjonalnym 

funduszem venture capital wraz z otrzymaniem 

całego pakietu korzyści, przy minimalnym 

wkładzie inwestycyjnym - 1 USD. 

 

4 DYWERSYFIKACJA 

Ze względu na  wykonanie wstępnych analiz 

oraz prac nad doborem portfela projektowego 

funduszu, posiadacze tokenów Crypton 

inwestują nie w pojedynczy projekt, ale w 

rentowny i stabilny składników aktywów, 

minimalizując ryzyko utraty środków, dzięki  

niezależnym inwestycjom.

2 DOŚWIADCZENIE 

Eksperci Crypton VC posiadają wieloletnie 

doświadczenie w zarządzaniu funduszami 

venture capital oraz projektami 

inwestycyjnymi. Przez ponad 15 lat 

zainwestowaliśmy ponad 150 milionów USD w 

projekty z obszaru FinTech / Blockchain / 

MedTech / Internet / IT.  

 

3 WIARYGODNOŚĆ 

Fundusz Crypton VC został stworzony przez 

ekspertów z rynku finansowego                i IT, 

którzy są szeroko cenieni w świecie biznesu. 

Troska o utrzymanie dobrej renomy członków 

zespołu, to także gwarancja wiarygodności 

funduszu Crypton VC.  
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5 KONTROLA 

Częścią zespołu Crypton są najlepsi specjaliści 

z branży finansowej i IT, którzy dokonując 

dogłębnych analiz,  pomagają nam unikać 

„pułapek” i dokonywać udanych inwestycji. 

 

 

6 RÓWNOŚĆ 

Tworzymy platformę inwestycyjną Crypton, 

które umożliwi głosowanie nad projektami 

inwestycyjnymi dla każdego posiadacza 

tokenów Crypton. Każdy członek funduszu 

może aktywnie uczestniczyć w funduszu 

venture capital I mieć realny wpływ na decyzje 

inwestycyjne.  

 

RYNEK INWESTYCJI FINTECH 
 

Branża Venture Capital w obszarze FinTech rozwija się z niesamowitą dynamiką, nie tylko w Stanach 
Zjednoczonych, ale również na całym świecie. Sektor usług finansowych, w tym FinTech w ciągu 

najbliższych 10 lat doświadczy więcej zmian niż przez ostatnie 100 lat. 
 

Od 2013 r. do 2017 r. 250 najbardziej atrakcyjnych startupów FinTech (według rankingu CB Insights) 
pozyskało od inwestorów niemal 32 miliardy USD! Skala zaangażowania inwestorów w firmy z obszaru 

FinTech dynamicznie się zwiększa. W samym 2015 r. projekty FinTech pozyskały 19 miliardów USD, a 

już w pierwszej połowie 2016 r. 15 miliardów USD.   
 

Źródło: www.businessinsider.com, The Fintech Report 2016. Financial industry trends and investment 
 

 

Wykres 1: Globalna aktywność finansowania (VC, PE and M&A) w projekty FinTech. 

Źródło: KMPG International Raport (data provided by PitchBook): The Pulse of Fintech Q3 2017, November 7, 
2017 
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Od 2012 roku, firmy rozwijające technologie dla sektora finansowego przyciągają coraz więcej 

inwestycji, co poświadcza biznesową atrakcyjność ich pomysłów i wizji dotyczącej przyszłości sektora 

oraz pokazuje, że dysponenci pieniądza inwestycyjnego wierzą w tę branżę. 

W latach 2011-2016 wartość 50 największych firm FinTech wzrosła o 169%, podczas gdy wyceny 5 

największych banków urosły o 58%, 50 największych ubezpieczycieli o 79%, a 5 firm 

technologicznych (jak Google czy Amazon) średnio o 140%.  

Mając na uwadze doświadczenie zespołu Crypton i trendy obserwowane na światowych rynkach, 

jesteśmy przekonani, że inwestowanie w ambitne technologicznie, innowacyjne projekty Fintech / 

Blockchain to bardzo atrakcyjny cel inwestycyjny. 

 

Opisany powyżej profil rynkowy jest zgodny z doświadczeniem zespołu Crypton, 

ponieważ Zespół Wykonawczy (Executive Team) i Rada Inwestorów (Board of Investors): 

 mają duże doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu innowacyjnych przedsiębiorstw, funduszy 

kapitału podwyższonego ryzyka i projektów początkowych; 

 zainwestowali ponad 150 mln USD, szczególnie w projekty FinTech; 

 są właścicielami ponad 15 firm FinTech, w tym spółki finansowej, która wdraża 

zaawansowane systemy płatności dla MasterCard i UBS; 

 z powodzeniem zrealizowali ponad 50 inwestycji w obszarze FinTech; 

 posiadają do swojej dyspozycji 250-osobową grupę ekspertów FinTech. 

 

Wierzymy, że fundusz Crypton VC jest przyszłością rynku finansowego, oferując kluczowe korzyści, 

takie jak przejrzystość, zbywalność i efektywność kosztowa. 
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ZMIANY W ŚWIECIE INWESTYCYJNYM 
Rynek Blockchain rośnie bardzo dynamicznie. Na początku 2017 roku, kapitalizacja globalnego rynku 

kryptowalut wyniosła 17,7 miliarda USD. Dla porównania, na początku 2018 roku osiągnęła już poziom 

ponad 830 miliardów USD i wciąż rośnie… 

 

Wykres 2: Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut. 

Źródło: https://coinmarketcap.com (January 2018): Global Charts – Total Market Capitalization. 

Dalej kapitalizacja spadła do obecnie (29 marzec 2018): 300 miliardów USD. 

 

 

Wykres 3: Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut – ostatnie miesiące. 

Źródło: https://coinmarketcap.com  (29 March 2018): Global Charts – Total Market Capitalization. 

 

https://coinmarketcap.com/
https://coinmarketcap.com/
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Wykres 4: Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut – ostatnie miesiące. 

Źródło: https://coinmarketcap.com  (29 March 2018): Global Charts – Total Market Capitalization. 

 

CYKL ROZWOJU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII 
 

Innowacyjne technologie, rewolucjonizujące świat mają często podobny do siebie cykl rozwoju… 

 

Wykres 5: Cykl Hype. 

Źródło: Gartner, https://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle  

 

 

https://coinmarketcap.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle
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Wykres przedstawia dojrzewanie, adoptowanie i społeczne zastosowanie rewolucyjnych technologii. 

Cykl hype dostarcza graficznej prezentacji dojrzewania nowych technologii w pięciu fazach. 

Wykres nie pokazuje, że przed pokazanym okresem może być przez wiele lat okres stopniowego 

dojrzewania i adaptacji przez osoby mocniej związane z dana technologią. 

Dalej technologia dociera do szerszej publiczności i wzbudza zachwyt i nagły wzrost zainteresowania, 

również u osób nie znających się na podstawach danej technologii. 

Następnie przychodzi rozczarowanie, że technologia nie jest na tyle jeszcze dojrzała, żeby zaspokoić 

wysokie oczekiwania przeciętnego użytkownika. 

Mija pewien czas, technologia nabiera dojrzałości i stopniowo wraca na piedestał, tym razem już jako 

bardzo dojrzała, która faktycznie rewolucjonizuje cały rynek – dokładnie tak było z Internetem. 

Blockchain to Internet dla pieniędzy i to korzystający z wszystkich zalet Internetu, więc niemusząca 

tworzyć ekosystemu od 0 tak jak było to w przypadku Internetu – koniecznie było zakupienie wszędzie 

odpowiednich urządzeń, położenie na całym świecie okablowania, stworzenie miliardów stron 

Internetowych….   

.COM – PO BAŃCE WYROŚLI GIGANCI 
Tak było np. z Internetem, gdzie po dynamicznej fazie rozwoju pękła bańka internetowa, tylko po to, 

żeby w następnych latach wyrosły z niej tacy dzisiejsi giganci Internetu jak: Google, Facebook, 

Amazon, … 

 

Wykres 6: Rozwój spółek z bańki .com 

Source: NASDAQ / NASDAQ Composite 
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Zespół Crypton jest w głębokim przekonaniu, że tak samo jak z Internetem jest z technologią 

blockchain. 

Jedyna różnica jest taka, że jak się obserwuje blockchain ma takie same cykle koniunkturalne jak 

światowe tradycyjne rynki tyle, że w blockchain wszystko to przebiega 15 x szybciej…. 

How the Bitcoin Bubble Is Mirroring the Dot-Com One, Only Happening 15 Times Faster 

http://fortune.com/2018/03/20/morgan-stanley-bitcoin-bubble-mirror-dot-com-bubble-cryptocurrency/  

Bitcoin's rough patch looks like the Nasdaq during the tech bubble — except it's moving 

15 times faster 

http://www.businessinsider.com/bitcoin-price-morgan-stanley-says-cryptocurrency-like-tech-bubble-

era-nasdaq-but-15-times-faster-2018-3?IR=T  

 

Wykres 7: Cena Bitcoina versus Nasdaq. 

Source: Morgan Stanley 

 

Ruchy na kursach kryptowalut są lustrzanie podobne do tych z okresu bańki internetowej, tylko 

przebiegają 15 x szybciej! 

Po bańce Internetowej wyrośli giganci: Google, Facebook, Amazon, ... i cała nowa gospodarka, która 

zrewolucjonizowała świat. 

 

 

 

http://fortune.com/2018/03/20/morgan-stanley-bitcoin-bubble-mirror-dot-com-bubble-cryptocurrency/
http://www.businessinsider.com/bitcoin-price-morgan-stanley-says-cryptocurrency-like-tech-bubble-era-nasdaq-but-15-times-faster-2018-3?IR=T
http://www.businessinsider.com/bitcoin-price-morgan-stanley-says-cryptocurrency-like-tech-bubble-era-nasdaq-but-15-times-faster-2018-3?IR=T
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BAŃKI NA KRYPTOWALUTACH JUŻ PĘKAŁY WIELE RAZY I ZA KAŻDYM 

RAZEM KURS RÓSŁ ZNACZNIE WYŻEJ NIŻ POPRZEDNIO 

 

 

Wykres 8: Cena Bitcoina versus Nasdaq. 

Źródło: Fundstrat 

DO ŚWIATA BLOCKCHAIN POWOLI DOŁĄCZAJĄ GIGANCI Z TRADYCYJNYCH 

GOSPODAREK: 

Google 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-21/google-is-said-to-work-on-its-own-blockchain-

related-technology  

Facebook: 

https://www.facebook.com/zuck/posts/10104380170714571 

Mark Zuckerberg: “There are important counter-trends to this --like encryption and cryptocurrency -- 

that take power from centralized systems and put it back into people's hands. But they come with the 

risk of being harder to control. I'm interested to go deeper and study the positive and negative 

aspects of these technologies, and how best to use them in our services.” 

Elon Musk: 

https://themerkle.com/elon-musk-takes-an-interest-in-cryptocurrencies/  

Mercedes-Benz: 

https://cointelegraph.com/news/auto-giant-behind-mercedes-benz-launches-crypto-coin-to-reward-

eco-friendly-driving  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-21/google-is-said-to-work-on-its-own-blockchain-related-technology
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-21/google-is-said-to-work-on-its-own-blockchain-related-technology
https://www.facebook.com/zuck/posts/10104380170714571
https://themerkle.com/elon-musk-takes-an-interest-in-cryptocurrencies/
https://cointelegraph.com/news/auto-giant-behind-mercedes-benz-launches-crypto-coin-to-reward-eco-friendly-driving
https://cointelegraph.com/news/auto-giant-behind-mercedes-benz-launches-crypto-coin-to-reward-eco-friendly-driving
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TRADYCYJNY ŚWIAT FINANSOWY WCALE NIE JEST TAKI 

STABILNY JAK BY SIĘ WYDAWAŁO - FLASH CRASH 
 

Należy również zwrócić uwagę, że tradycyjny świat finansowy wcale nie jest taki stabilny jak by się 

czasem wydawało. 

Za przykład można podać Flash Crash: 

Automaty wielkich banków do HFT (High Frequency Trading): 

HFT - High Frequency Trading to systemy umożliwiające graczom giełdowym zawieranie bardzo 

szybkich transakcji. Pozwalają wyprzedzać zlecenia sprzedaży czy kupna inwestorów, którzy nie 

korzystają z szybkich transakcji. Obecnie są one wykorzystywane głównie przez największe banki 

inwestycyjne- takie jak JP Morgan czy Goldman Sachs, jednak ich popularność stale rośnie.  

Na największych giełdach HFT generuje już ponad 50% obrotów!!! 

Skutki użycia takich automatów doskonale zobrazował Flash Crash: globalny tradycyjny rynek 

finansowy całkowicie się zawalił – zamarł – przestał istnieć - na wcale nie tak krótko jak na skalę tego 

patrząc. 

The Wall Street Code: - opis flash crash zaczyna się od 33:47 

https://www.youtube.com/watch?v=kFQJNeQDDHA&t=2228s&list=PL9RRb09iXKiMsXdY2B7d-

3DcgfjQLFru0&index=4  

„Exchanges have changed from places where companies attracted investors to data centers where 

wars arranged between algorithms. They trade with each other at the speed of light. A hidden word 

where during a sudden implosion in 2010 flash crash 862 000 000 000 USD evaporated within minutes 

on American stock markets.” 

 

Wykres 9: Flash Crash 

Źródło: The Wall Street Code - (vpro backlight documentary - 2013) 

O flash crash w Wikipedia: 

https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Flash_Crash  

https://www.youtube.com/watch?v=kFQJNeQDDHA&t=2228s&list=PL9RRb09iXKiMsXdY2B7d-3DcgfjQLFru0&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=kFQJNeQDDHA&t=2228s&list=PL9RRb09iXKiMsXdY2B7d-3DcgfjQLFru0&index=4
https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Flash_Crash
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Jak przeciętni ludzie złapią refleksję i zdadzą sobie sprawę, że ponad 50% całych obrotów na Forex i 

tradycyjnych giełdach to transakcje HFT i z rynku potrafi w mgnieniu oka wyparować 862 000 000 000 

USD to też zapewne zaczną inaczej na to wszystko patrzeć… 

Technologia Blockchain jest rodzajem Internetu dla świata finansów.  

Potencjał transformacyjny technologii Blockchain wydaje się być silniejszy niż Internetu. Internet jest 

fundamentem dla działania technologii Blockchain. Technologia Blockchain wykorzystuje wszystkie 

możliwości i zalety dojrzałych rozwiązań Internetu w połączeniu z dodatkową swobodą wykorzystania 

obszaru finansowego.   

Technologia Blockchain jest rodzajem Internetu dla świata finansów.  

Internet stał się rewolucją, która odmieniła całą dotychczasową gospodarkę. Już od jego początku 

można było się tego spodziewać i nasz zespół wszedł w technologie internetowe na ich wczesnym 

etapie, czego korzyści odczuwa dziś najbardziej. Na wczesnym etapie Internetu niewiele osób 

widziało, że to rewolucja. Osoby, które dostrzegły  to jako pierwsze, najlepiej na tym zarobiły, szybko 

zdobywając doświadczenie w tym nowym medium i dalej z sukcesem je wykorzystując w kolejnych 

latach. 

Blockchain to Internet dla rynku pieniędzy. Już teraz widać, że stanowi kolejną rewolucję gospodarczą 

i nasz zespół jest co do tego przekonany, natomiast na dziś nadal niewiele osób to widzi i to jest 

właśnie doskonały moment na inwestycje w blockchain – jeszcze zanim inni dostrzegą w pełni jego 

potencjał. 

Nawet sam Waren Buffet (guru inwestowania) ma zasadę: „Kupuj plotki, sprzedawaj fakty”. Na dziś 

jeszcze tylko niewielka grupa osób jak na skalę całego świata widzi fakt, że blockchain to globalna 

rewolucja na skalę Internetu.      

 

ICO – NOWY WYMIAR INWESTYCJI 
 

Rynek ICO 
ICO, czyli Initial Coin Offering to nowoczesny instrument finansowy oparty na crowdfundingu i 

kryptowalutach. Inwestorzy po zapoznaniu się z koncepcją inwestycyjną projektu przekazują fundusze 

w Bitcoinach, Ethereum lub innych kryptowalutach. W zamian otrzymują cyfrowe aktywa – tokeny z 

prawdopodobieństwem wysokiej stopy zwrotu z inwestycji. Projekty ICO zebrały w 2017 roku ponad 2 

miliardy USD. 

 

Wykres 10: Liczba projektów ICO 2016 vs. 2017. 

Źródło: https://coinmarkecap.com, https://cbinsights.com, https://coindesk.com 
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https://cbinsights.com/
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Wykres 11: Środki zebrane w ICO (w mln USD) 2016 vs. 2017. 

Źródło: https://coindesk.com, https://coinmarkecap.com, https://cbinsights.com 

 

28 x więcej środków zebrano w ICOs w 2017 roku w porównaniu do 

2016 roku 

11 x wzrosła całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut 

4 x więcej ICO powstało w 2017 roku niż w 2016 roku 

 

Rynek ICO rośnie wykładniczo. 

Jak to wyglądało w poprzednich latach doskonale pokazuje ta animacja: 

https://elementus.io/token-sales-history  

 

Wykres 12: Przykłady ICOs, które zebrały najwięcej środków do 30.11.2017. 

Źródło: https://elementus.io/token-sales-history  
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W Q1 2018 ICOs zebrało już ponad 3 000 000 000 USD, czyli ponad połowę środków, która została 

zebrana w ICO w całym 2017 roku. 

TOP 10 ICO w 2017 roku 

Projekt Zebrane środki [$] 

FileCoin 257,000,000 

Tezos 232,319,985 

EOS Stage 1 185,000,000 

Bancor 153,000,000 

Status 90,000,000 

TenX 64,000,000 

MobileGO 53,069,235 

Sonm 42,000,000 

Aeternity 36,960,594 

Monetha 36,600,000 

 

TOP ICO w Q1 2018 roku 

Projekt Zebrane środki [$] 

Telegram > 1,000,000,000 

Dragon Coin > 320,000,000 

Banke > 150,000,000 

 

Niestety większość z tych projektów zawodzi lub nie osiąga zapowiadanych wyników po zebraniu 

określonej puli funduszy. Stwarza to nieprzyjemne implikacje nie tylko dla inwestorów, ale mocno 

podważa wiarygodność wszystkich projektów opartych na Blockchain. 

Inwestorzy dołączający do tych projektów nie otrzymują żadnych gwarancji i nie są wstanie 

przewidzieć czy nie stracą swoich pieniędzy.  Z drugiej strony, bardziej doświadczeni inwestorzy muszą 

wykonać wiele analiz biznesowych, aby samodzielnie ocenić perspektywy rozwoju projektu, często bez 

pełnego spektrum niezbędnych umiejętności.   

W wielu przypadkach, przeprowadzenie nawet gruntownych analiz nie jest w stanie uchronić 

potencjalnych inwestorów przed wysokim prawdopodobieństwem strat, ponieważ zawsze może 

wydarzyć się coś dla nich nieoczywistego, np. kwestie prawne związane z ochroną własności 

intelektualnej lub ryzyko wypalenia się zespołu projektowego. Inwestor nie zawsze ma doświadczenie 

w każdej branży i bez kompletnego doświadczenia inwestycyjnego nie jest w stanie przewidzieć 
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wszystkich problemów, które mogą pojawić się podczas inwestycji w projekty we wczesnym etapie 

rozwoju.  

Wszystkie te niedogodności odcinają znaczna grupę inwestorów, którzy chcieliby potencjalnie 

zainwestować w dany projekt. ICO stwarza wiele możliwości, jednak jest to nowy model 

inwestowania, który nie został jeszcze udoskonalony i posiada wiele niedoskonałości: 

 

1 DEFRAUDACJE 

Uczestnicy ICO są pozbawieni możliwości 

kontrolowania wysokiej jakości ICO, nie mają 

kompetencji do przeprowadzenia due 

dilligence. 

2 RAMY PRAWNE 

Brak jednoznacznych regulacji prawnych dla 

ICO i standardów sprawozdawczych szkodzi 

zarówno startupom, jak                           i 

inwestorom.  

3 NIEWIARYGODNE SMART CONTRACT 

Kontrakty nie są kontrolowane przez zaufany 

organ, co sprzyja defraudacji zasobów 

cyfrowych. 

4   PRZEINWESTOWANE PROJEKTY 

Wiele ICO posiada nieprecyzyjnie określony 

model dystrybucji zgromadzonego kapitału, co 

skutkuje nadmiernym zebraniem środków, 

często również ich sprzeniewierzeniem. 

 

5 BRAK TRANSPARENTNOŚCI 

Posiadacze tokenów nie otrzymują 

wiarygodnych raportów dotyczących realizacji 

założeń ICO.  

6 NISKI POZIOM ZAUFANIA 

Inwestorzy dołączający do ICO nie otrzymują 

żadnych gwarancji. Większość projektów jest 

prowadzona przez zespół o niewielkim 

doświadczeniu inwestycyjnym. 

 

 

 

ICO A KLASYCZNY FUNDUSZ VC 
Wymogiem dołączenia do klasycznych funduszy typu venture capital jest gotowość do zainwestowania 

na start wysokich kwot, rzędu setek tysięcy dolarów. Taka polityka współczesnych funduszy VC, 

spycha na margines miliony potencjalnych inwestorów, którzy nie są w stanie spełnić tego 

konwencjonalnego warunku.   

Klasyczne fundusze inwestycyjne coraz chętniej dołączają do projektów wykorzystujących nowe 

technologie. Znany fundusz Fintech Blockchain Group (FBG) zainwestował już w ponad 20 projektów 

ICO. Inwestorzy są kuszeni przez możliwość bardzo szybkiego zysku, w odróżnieniu od tradycyjnego 

inwestowania w startupy.  W ICO zainwestowano już ponad 1,2 miliarda USD, a zainteresowanie tego 
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typem inwestycji wciąż rośnie. Największym powodzeniem cieszą się fundusze zajmujące się 

kryptowalutami. Ich wartość szacuje się na ponad 2 miliardy USD.  

Banki obawiają się zagrożenia ze strony funduszy inwestycyjnych, ponieważ ICO nie potrzebują 

tradycyjnego systemu przelewów do funkcjonowania. Zamiast jednak zwalczać nowe rozwiązania, 

banki inwestują spore środki w nadążenie za zmieniającą się rzeczywistością. Siedem największych 

banków europejskich zainwestowało w budowę sieci BlockChain: Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, 

Rabobank, Société Générale oraz UniCredit. 

 

 

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ INWESTUJĄC W ICO? 
 

Ogólny obraz: 

 90% ICO to niestety scam 

 1% zrewolucjonizuje świat 

 To się już dzieje 

Technologia blockchain: 

 Czy faktycznie wykorzystywana  

 ok 90% ICO jest oparte o ERC-20 Token Standard -  Ethereum 

 Open Source - GitHub 

 Doświadczenie zespołu w programowaniu 

Tokeny: 

 Czy będzie można sprzedać na giełdach 

 Co faktycznie daje posiadanie tokenów 

 

Zespół – DOKŁADNA analiza: 

 Faktyczne doświadczenie  

 LinkedIn, Facebook – dokładna analiza 

 Ilość kontaktów i ich jakość 

 Rekomendacje – czy są i od kogo 

Zespół – firmy w których pracował zespół – DOKŁADNA analiza: 

 Czy faktycznie podane firmy istnieją  

 Od kiedy istnieją – WebArchive – pozwala pokazać historyczne wersje stron 

 Jaki mają ruch – Google Analytics, Ahrefs, …  
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 Google - co można znaleźć o osobie – o kimś kto działa od lat w biznesie można zazwyczaj 

znaleźć bardzo dużo 

Projekt – DOKŁADNA analiza: 

 Nierealistyczne założenia - ERC-20 nie wszystko może 

 „Buzzword salad” – unikaj projektów, których nie rozumiesz a wydają się, że ładnie brzmią 

“Our decentralized blockchain-based platform will disrupt the landscape of cryptocurrency investment 

while building a trustless network of pseudonymous users that leverage swarm intelligence technology 

to provide real world financial services in a tokenized ecosystem.” 

 Biznes - zasadność 

 Strona 

 Whitepaper  

 PoC (Proof of Concept) / MVP (Minimum Viable Product) 

 Repozytorium kodu 

 Społeczność 

 Systemy rekomendacji 

CO WYRÓŻNIA CRYPTON VC? 
W 2017 roku zespół naszych inwestorów doświadczonych na klasycznym rynku inwestycyjnym 

Venture Capital zaczął poszukiwać możliwości inwestowania w projekty oparte na BlockChain. 

Znaleźliśmy wiele ciekawych projektów, jednak niewiele z nich było zarządzane przez ekspertów z 

rynku venture. Postanowiliśmy stworzyć fundusz venture capital dla technologii blockchain i 

kryptowalut.  

Blockchain to Internet dla rynku finansowego. Wierzymy, że jest to rewolucja, która całkowicie 

odmieni rynek finansowy w ciągu najbliższych 4-5 lat, tak jak wcześniej zrobił to Internet. Wpadliśmy 

na pomysł, aby stworzyć fundusz oparty na ICO. Nazwaliśmy go CRYPTON VC. 

Crypton VC łączy profesjonalny fundusz venture capital z rynkiem kryptowalut. Rozwiązanie to 

pozwala poprzez tokeny CRYPTON zostać inwestorem w profesjonalnie zarządzanym funduszu Venture 

Capital. Tworzymy fundusz venture capital, które będzie zbierał kapitał inwestycyjny poprzez ICO.  

Obecnie klasycznym rynkiem finansowym rządzą bardzo duże podmioty, długo istniejące na rynku, 

które nie są elastyczne, ale osiągają duże dochody, posiadają wysokie stawki               i wysokie 

marże, ale zarabiają mniej niż technicznie jest to możliwe. Nie wykorzystują                w pełni swoich 

możliwości. Internetowa rewolucja pozwala na znacznie szybszy globalny przepływ informacji 

finansowych niż jest to wykorzystywane obecnie (obecnie okres realizacji przelewu międzynarodowego 

potrafi wynieść nawet tydzień). Do tego technologia blockchain dokłada do obecnego systemu 

finansowego bezpieczeństwo na zacznie wyższym poziomie niż w systemach bankowych. Na szczęście 

dla nas, większość dużych instytucji finansowych wciąż nie dostrzega ogromnego potencjału 

technologicznego i gospodarczego technologii blockchain.  

Nasz zespół zna się osobiście z zarządami wielu banków. Większość z Nich w zakresie technologii 

blockchain i kryptowalut posiada bardzo mały poziom wiedzy. To daje wręcz nieograniczone 

możliwości rozwoju dla Crypton Venture Capital.   

Zespół zarządzający oraz doradcy CRYPTON VC to doświadczeni inwestorzy, którzy od wielu lat z 

sukcesem przeprowadzają procesy inwestycyjne. Dzięki wypracowanym strategiom inwestycyjnym 

oraz umiejętności przeprowadzania dogłębnych analiz / due dilligence, inwestorzy zyskują pewność, że 

inwestycje prowadzone pod ich kontrolą są obarczone minimalnym ryzykiem, a zebrane środki nie 

ulegną defraudacji. Crypton VC będzie inwestować w projekty z portfolio, które będą stale uzupełniane 

o nowe propozycje i poddawane głosowaniu w modelu DAO przez inwestorów Crypton.  
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Chcemy stworzyć cały ekosystem finansowy dla tej nowej gospodarki – zaczynając od giełdy poprzez 

bank, system bezpiecznych płatności jednym kliknięciem, system umożliwiający odroczoną płatność w 

Internecie na bazie naszej reputacji w blockchain, po zaawansowane mechanizmy, jak indeksy 

giełdowe dla kryptowalut czy systemy handlujące z użyciem AI oraz systemy do arbitrażu na giełdach 

kryptowalut aż po mechanizmy HFT (High Frequency Trading) dla rynku kryptowalut.     

 

KLASYCZNY VC Crypton VC 
 

WYSOKI PRÓG WEJŚCIA 
Minimalna inwestycja to zazwyczaj $100,000. 

NISKI PRÓG WEJŚCIA 

Minimalna inwestycja to tylko 1 USD. 

DŁUGI PROCES INWESTYCYJNY 

Poszukiwanie inwestora trwa od 6 do 12 
miesięcy, co hamuje i komplikuje rozwój 

biznesu. 

 

 
SZYBKIE FINANSOWANIE 

Analizujemy atrakcyjność pomysłów i ich badania 
rynkowe w efektywny sposób. Projekty, które 

pozytywnie przejdą weryfikację zostaną poddane 

głosowaniu, które potrwa 14 dni.  
 

WYJŚCIE Z INWESTYCJI 
Średni czas zwrotu z inwestycji wynosi od 3 

do 7 lat. 

 

SZYBKIE WYJŚCIE Z INWESTYCJI 
Zwrot z inwestycji zaledwie po kilku miesiącach.  

Token CRYPTON może zostać sprzedany w 
dowolnym momencie na giełdzie.  

 

BRAK KONTROLI 
Inwestor nie ma wpływu na decyzje 

inwestycyjne podjęte przez zarząd funduszu.  

 
PRZEJRZYSTOŚĆ I KONTROLA 

Projekty z portfela funduszu zostaną przekazane do 
głosowania wśród posiadaczy tokenów CRYPTON - 

wspólnie decydujemy, w które projekty będziemy 

inwestować. 
 

OGRANICZONA LICZBA INWESTORÓW NIEOGRANICZONA LICZBA INWESTORÓW 

 

FILARY FUNDUSZU CRYPTON VC 
 

Naszą ideą było stworzenie funduszu opartego na trzech filarach: 

1. Fundusze Venture Capital, które działają w tradycyjnym modelu, zazwyczaj akceptują tylko 

inwestorów, którzy na starcie są w stanie zainwestować przynajmniej 100 000 USD. Nasze 

rozwiązanie pozwala dołączyć praktycznie każdemu do profesjonalnego funduszu 

zarządzanego przez doświadczoną kadrę i aniołów biznesów, nawet jeśli mogą zaiwestować 

tylko 1 USD – z całym pakietem korzyści.   

 

2. Rynek inwestycyjny projektów opartych na Blockchain rozwija się bardzo dynamicznie. 

Każdego dnia pojawiają się setki nowych pomysłów. Coraz więcej projektów prezentuje 

naprawdę wysoką jakość wraz z dbałością o kwestie prawne i bezpieczeństwa. Z drugiej 

strony, wciąż łatwo jest znaleźć słabe projekty z wątpliwą legalnością lub wiarygodnością. 

Początkujący inwestorzy z niewielkim doświadczeniem mogą mieć trudność, aby właściwie 

ocenić szanse powodzenia lub niepowodzenia danego projektu. Nasz zespół zajmuje się tym 
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codziennie od kilku lat - wybieramy innowacyjne projekty z wysoką efektywnością,                          

a następnie inwestujemy w nie nasze środki finansowe, czas i doświadczenie. 

 

3. Inwestycje w klasyczne fundusze Venture Capital lub w startupy wymagają cierpliwości od 

inwestorów, ponieważ aby otrzymać pierwsze zyski, często należy poczekać nawet kilka lat aż 

projekt w pełni się rozwinie lub zostanie sprzedany. Możesz sprzedawać / wymieniać tokeny 

CRYPTON w dowolnym momencie na giełdzie lub maksymalizować zyski, czekając na pełną 

realizację projektu. Zapewniamy profesjonalne doradztwo dla każdego projektu w naszym 

portfolio, tak aby projekty miały szansę na osiągnięcie maksymalnej wartości rynkowej. 

Gwarantuje to inwestorom osiągnięcie maksymalnych dochodów przy minimalnym ryzyku. 
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CRYPTON VC – ZALETY DLA INWESTORÓW I 

STARTUPÓW 
 

ZALETY DLA INWESTORÓW ZALETY DLA STARTUPÓW 

Możliwość kontrolowania projektów, w które 

inwestuje fundusz 
Szybkie i proste finansowanie 

Wysoka płynność tokenów Crypton 
Możliwość pełnego skupienia się na rozwoju 
biznesu, a nie na poszukiwaniu finansowania 

Efektywne zarządzanie pulą tokenów 
Pełna kontrola nad strategią zarządzania 

projektami 

 

Minimalna kwota inwestycji to 1 USD.  
Dostęp do możliwości inwestycyjnej o niskim 

poziomie ryzyka 

 

Zespół profesjonalistów otaczających projekt, od 

fazy początkowej do zakończenia inwestycji 

Dostęp do doświadczenia ekspertów 

inwestycyjnych 

Pomoc w realizacji procedur prawnych i 

księgowych 

Dostęp do raportów biznesowych / due diligence 
dla ICOs dostępnych na rynku 

Dostęp do najlepszych specjalistów                       
i konsultantów 

Kontrola doświadczonych inwestorów nad 
inwestycją 

Pełne wsparcie środowiska biznesowego w 
obszarach: IT, marketing, finanse, prawo, ... 

 

CRYPTON VC ŁĄCZY POUFNOŚĆ I ZDYWERSYFIKOWANE 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z NIEZAWODNOŚCIĄ 

NAJWIĘKSZYCH FUNDUSZY VENTURE CAPITAL 
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NASZ ZESPÓŁ 
 

Cały zespół Crypton VC realnie współpracuje ze sobą od wielu lat, tworząc zgrany zespół.  

KOMPETENCJE ZESPOŁU CRYPTON VC 
 

 Weryfikacja i uzupełnienie kluczowych założeń strategicznych projektów przy współpracy z 

zarządzającymi projektami; 

 Przeprowadzenie głębokiej  analizy i weryfikacji rynkowej projektów z rozpatrywanego do 

inwestycji portfolio funduszu; 

 Poszukiwanie obiecujących projektów i ICO oraz ich gruntowna wielokryterialna analiza; 

 Pomoc w uruchomieniu ICO dla projektów z opcjami tokenizacji: znalezienie inwestorów, 

wstępne finansowanie, działania marketingowe, pomoc prawna                      i organizacyjna; 

 Eliminacja zbyt ryzykownych projektów i wybór projektów o maksymalnym potencjale 

wzrostu; 

 Zapewnienie transparentnej struktury dla inwestorów; 

 Zapewnienie intensywnego rozwoju projektów; 

 Tworzenie i prowadzenie usług synergicznych; 

 Monitorowanie pozyskiwania i wydawanie funduszy w ramach projektów, nadzoru i 

mentoringu przy realizacji projektów w zdecentralizowanym funduszu Crypton 

 Zapewnianie naszym inwestorom wyższego poziomu gwarancji niż ICO prowadzony 

niezależnie przez inicjatorów projektów. 

NASZE DOŚWIADCZENIE 
 

 Jesteśmy doświadczonymi ekspertami i inwestorami z obszaru FinTech. 

 Łącznie zainwestowaliśmy ponad $150M, w tym $2M na projekty związane z blockchain i 

kryptowalutami.  

 Posiadamy 15+ spółek FinTech. 

 Zrealizowaliśmy z sukcesem ponad 50 investments, głównie w obszarze FinTech. 

 Inwestowaliśmy wspólnie z: Wirtualna Polska (największy portal internetowy w Polsce, z 

przychodem $250M, notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z  

kapitalizacją $0.5B); Arteria S.A. (największa grupa kapitałowa w obszarze BPO (business 

process outsourcing) w Polsce z przychodem $50M), T-mobile oraz wiele innych. 

 Posiadamy doświadczenie zdobyte we współpracy z: MasterCard, VISA, UBS, Oracle, 

Accenture, … 
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NASZE NAGRODY I CERTYFIKACJE 

 Wyróżnienie w rankingu Deloitte Technology Fast 50. 

 Wygrana w konkursie Dragon’s Den na najlepszy projekt inwestycyjny. 

 Certyfikacja PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – najwyższa 

certyfikacja bezpieczeństwa dla systemów płatniczych / FinTech. 

 Partner technologiczny MasterCard. 

 Agent Rozliczeniowy (Acquirer Agent) - instytucja uprawniona do autoryzacji i rozliczania 

transakcji przy użyciu kart płatniczych. 

 

Partnerzy Crypton VC to: 

 
uPaid to firma będąca oficjalnym partnerem MasterCard, która od wielu 

lat wdraża dla niego zaawansowane systemy płatnicze. uPaid posiada 

certyfikację PCI DSS dla systemów płatniczych, zatrudnia ponad 90 

ekspertów FinTech. Posiada status Agenta Rozliczeniowego, który 

uprawnia do autoryzacji i rozliczania transakcji przy użyciu kart 

płatniczych.  

 

 

Strona uPaid: http://biznes.upaid.pl/en 

 

 
 

 

 

 

http://biznes.upaid.pl/en
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ITligent Group – spółka IT z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu 

systemów IT, włączając projekty FinTech. Zatrudnia ponad 70 osób, w 

tym kilkudziesięciu programistów. Wśród swoich klientów posiada takie 

firmy jak: PZU (największa firma ubezpieczeniowa w Polsce), Gorilla Group 

czy RTB House (globalny gigant w obszarze reklamy RTB).  

Firma ITligent prowadzi również działalność inwestycyjną w następujących 

obszarach: FinTech / Blockchain / MedTech or e-Marketing. Firma ITligent 

obecnie generuje ponad 150 000 USD obrotu.miesięcznie. 

 

       Strona ITligent: http://itligent.co/ 

 

 
 

 

Fundusz hedgingowy (na ten moment chce pozostać anonimowym) o 

wartości aktywów ponad 10 milionów USD, który od wielu lat inwestuje 

na rynku Forex, a teraz także na rynku kryptowalut, na którym 

zaangażował już ponad kilka milionów dolarów. Dyrektor zarządzający 

funduszu hedgingowego (partner w projekcie CryptonAR i CryptonEX) ma 

wieloletnie doświadczenie jako broker / trader na Wall Street.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://itligent.co/
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BOARD OF INVESTORS 
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DORADCY CRYPTON VC 
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ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY 
 

Crypton.VC to zespół profesjonalistów doświadczonych w inwestycjach venture w obszarze FinTech / 

Blockchain. Cały zespół zarządzający Crypton VC realnie współpracuje ze sobą od wielu lat, tworząc 

zgrany zespół.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page 36 / 89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Page 37 / 89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page 38 / 89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page 39 / 89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page 40 / 89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Page 41 / 89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page 42 / 89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page 43 / 89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Page 44 / 89 
 

SPÓŁKA 
 

Zdecydowaliśmy się założyć dedykowaną spółkę funduszu w Estonii, z uwagi na przychylność tego 

kraju do rynku kryptowalut i stosowne regulacje prawne w tym zakresie. 

Spółka: Crypton Venture Capital OU 

Adres: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 47, 11415 

Stopniowo w miarę rozwoju spółka będzie rozszerzana o oddziały i przedstawicielstwa na całym 

świecie. 

STRATEGIA INWESTYCYJNA 
 

Podstawowym celem CRYPTON VC jest stworzenie możliwości, w której każdy na całym świecie może 

dokonać naprawdę dobrej inwestycji, nawet jeśli ma tylko 1 USD. 

Głównym przedmiotem zainteresowania funduszu CRYPTON VC są projekty FinTech na wczesnym 

etapie rozwoju i kryptowaluty, które mają potencjał do wykładniczego wzrostu. Przewidujemy 

inwestycję w pojedyczny projekt na poziomie od 200 000 USD do 1 000 000 USD. Będziemy również 

inwestować w inne, dobrze rokujące projekty ICO, po ich dogłębnych analizach wielokryterialnych. 

Fundusz Crypton będzie inwestował w zaawansowane technologicznie startupy z obszaru FinTech i 

Blockchain oraz inne ICO / kryptowaluty. Dla projektów ze zdefiniowanego portfolio, które będą 

posiadały cechy tokenizacji, przewidujemy przeprowadzenie odrębnych ICO. Posiadacze tokenów 

Crypton otrzymają dodatkowe tokeny z określonej puli każdego kolejnego ICO 

przeprowadzonego w obrębie funduszu. 

Będziemy inwestować w projekty na etapie pomysłu lub posiadające już działające MVP. Stawiamy 

na projekty, które są możliwe do szybkiej weryfikacji ich atrakcyjności biznesowej.  

Jesteśmy w stanie i zamierzamy kompleksowo wesprzeć realizację projektów z portfolio 

inwestycyjnego, dzielimy się wiedzą biznesową i inwestycyjną. Jesteśmy z założenia gotowi udostępnić 

gotowy ekosystem: od IT, przez HR, finanse, prawo, handel aż po marketing, tak aby zespół nie tracił 

czasu na budowanie tej struktury, bo to zazwyczaj pochłania sporo czasu.  

Dzięki temu pomysłodawca może od razu skupić sie na business development. Ten model jest 

praktycznie niestosowany w innych funduszach VC. Nasze doświadczenie inwestycyjne mówi ze to się 

bardzo dobrze sprawdza i skraca nawet o połowę czas potrzebny na start rynkowy projektu 

inwestycyjnego. 

BAZOWE ZAŁOŻENIA DLA REALIZACJI PROJEKTÓW Z 

PORTFOLIO FUNDUSZU 
 

1) Przed rozpoczęciem realizacji projektu zostanie przeprowadzona faza preinkubacyjna, która 

zakłada: doprecyzowanie zakresu projektu i wydzielenie MVP, dokładną analizę konkurencji 

(globalnie), analizę rynku, ułożenie biznesplanu, kosztorysu i harmonogramu prac oraz 

określenie KPI (Key Performacne Indicators), jakie mają być spełnione dla wersji MVP. 
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2) Zapewnienie pełnego wsparcia inwestycyjnego i otoczenia biznesowego do realizacji MVP dla 

projektów z portfolio: IT, marketing, sprzedaż, prawo, księgowość, … Dzięki temu osoby 

prowadzące projekt będą mogły się całkowicie skupić na rozwoju biznesu i weryfikacji 

rynkowej produktu.  

 

3) Szybkie uruchomienie MVP (Minimal Valuable Product), który pozwoli zweryfikować faktyczne 

zapotrzebowanie rynkowe na dany produkt. Zakładany czas na przygotowanie i uruchomienie 

MVP to w zależności od projektu okres od 3 do 6 miesięcy.  

 

4) Następnie zostaną przeprowadzone testy rynkowe MVP nie tylko lokalnie, ale na również na 

wybranych rynkach globalnych (1-3 miesiące). 

 

5) Po testach rynkowych MVP weryfikacja osiągnięcia zakładanych KPI i decyzje co do dalszego 

rozwoju projektu w już pełnej wersji.  

 

 

 CRYPTON VC to profesjonalny zespół z doświadczeniem inwestycyjnym w obszarach FinTech / 

Blockchain. 

 Posiadamy doświadczenie w obszarze FinTech, który leży u podstaw kryptowalut: mamy 

zespół 250 ekspertów FinTech, spółki FinTech i wiele udanych inwestycji w projekty FinTech. 

 Prezentujemy zdefiniowane, profesjonalne portfolio projektów inwestycyjnych FinTech / 

Blockchain. 

 Będziemy inwestować w inne ICO, ale po głębokich, wielokryterialnych analizach. 

 Kwartalna wypłata dywidendy w formie skupu tokenów przez fundusz Crypton. 

 Regularne propozycje nowych inwestycji i poddawanie ich pod głosowanie wśród posiadaczy 

tokenów Crypton. 
 

DYWERSYFIKACJA INWESTYCJI 
 

W tradycyjnym modelu inwestycyjnym, sukces inwestora zależy wyłącznie od pomyślnego rozwoju 

projektu, w który zainwestował fundusz. W modelu inwestycyjnym funduszu CRYPTON VC kupowane 

tokeny CRYPTON jednocześnie inwestują w cały portfel inwestycyjny funduszu, a ich wartość jest 

podzielona pomiędzy kilka projektów, minimalizując ryzyko utraty środków, dzięki niezależnym 

inwestycjom. 

40 procent 

zebranych środków zostanie zainwestowane 

w zdefiniowane portfolio projektów  

 

40 procent 

zebranych środków zostanie zainwestowane 

w inne ICOs / kryptowaluty po 

fundamentalnych analizach i due diligence. 
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Pozostałe 20% zebranego kapitału zostanie przeznaczone na: 

1) zespół prowadzący fundusz Crypton – analitycy, traderzy, projektanci, project managerowie, 

prawnicy, księgowi, specjaliści branżowi, specjaliści IT / blockchain, … 

2) Zbudowanie ekosystemu wspierającego realizowane inwestycje - zamierzamy kompleksowo 

wesprzeć realizację projektów z portfolio inwestycyjnego, chcemy udostępnić gotowy ekosystem: od 

IT, przez HR, finanse, prawo, handel aż po marketing, tak, aby zespół nie tracił czasu na budowanie 

tej struktury samemu od zera, bo to zazwyczaj pochłania sporo czasu. Te zasoby nie będą 

udostępniane projektom inwestycyjnym za darmo, za to będą po atrakcyjnych cenach rynkowych. 

Każdy zespół zarządzający projektu, będzie mógł sam zdecydować czy chce skorzystać z dostępnej 

gotowej infrastruktury czy tworzyć własną od 0.   

3) Marketing, Rezerwa 
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MOCNE STRONY STRATEGII INWESTYCYJNEJ 
 

ZDEFINIOWANE PORTFOLIO PROJEKTÓW 

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dobrych praktyk związanych z zarządzaniem 

i rozwojem portfela projektów startup. Inwestorzy (posiadacze tokenów Crypton) nie będą 

zobowiązani do prowadzenia niezależnych analiz inwestycji. Analizy i badania będą przeprowadzane 

przez profesjonalny zespół analityków biznesowych i udostępnione na platformie funduszu CRYPTON 

VC. 

1 TOKEN CRYPTON = WIELE BENEFITÓW INWESTYCYJNYCH 

Każdy inwestor będzie udziałowcem we wszystkich projektach, w które fundusz CRYPTON będzie 

inwestował w przyszłości. Posiadacze tokenów Crypton automatycznie otrzymają zasoby cyfrowe w 

każdym z kolejnych startupów i ICO. 

NISKA BARIERA WEJŚCIA 

Nie trzeba być inwestorem venture capital, aby móc zainwestować w najbardziej obiecujące projekty; 

możesz uczestniczyć w rozwoju projektów, które uważasz za obiecujące, nawet przy niewielkim 

nakładzie inwestycyjnym, dzięki crowdfundingowi z użyciem kryptowalut. 

SZYBKIE WYJŚCIE Z INWESTYCJI 

Średni okres inwestycji w projekty venture capital wynosi 5-7 lat. Inwestujemy w projekty na 

najwcześniejszym etapie, kiedy wykazują maksymalny wzrost. Ten okres dla różnych projektów trwa 

od kilku miesięcy do 3 lat. 

WYSOKA PŁYNNOŚĆ TOKENA CRYPTON 

Tokeny Crypton zostaną wyemitowane na giełdach kryptowalut w pierwszych miesiącach po ICO, z 

możliwością ich swobodnej sprzedaży. Wypłata dywidendy zostanie dokonana w formie skupu części 

tokenów CRYPTON, co wpłynie na wzrost wartości tokenów Crypton pozostających w posiadaniu 

inwestorów. Token Crypton zostanie wyemitowany również na naszej giełdzie - CryptonEX. 

30% zysków zostanie rozdystrybuowana pomiędzy posiadaczy tokenów Crypton 

poprzez proces skupu tokenów, co wpłynie na wzrost płynności tokenów Crypton. 

30% zysków z funduszu Crypton zostanie wykorzystana na skup tokenów z giełd 

kryptowalut, dzięki czemu cena reszty tokenów wzrośnie automatycznie. 

DYNAMICZNY WZROST WARTOŚCI TOKENA CRYPTON 

Wartość tokenów wzrośnie wraz z powiększaniem się portfela inwestycyjnego funduszu i po każdym 

wyjściu z inwestycji, gdzie fundusz uzyska zysk netto. Dla wybranych projektów z portfela funduszu 

zostaną uruchomione oddzielne ICO, a określona pula tokenów z tych ICO zostanie przekazana dla 

posiadaczy tokenów Crypton. 

PRZYJAZNA STRUKTURA FUNDUSZU 

Opieramy się na założeniu, że zarówno zespół funduszu, jak i inwestorzy otrzymują zyski z sukcesów 

rynkowych. Naszym wspólnym celem jest osiągnięcie wysokiego zwrotu z inwestycji. Projekty 

wybrane przez nas po dogłębnych analizach trafią na platformę głosowania, w której kworum 

inwestorów (posiadaczy tokenów Crypton) wybierze projekty, w które wspólnie zainwestujemy. 
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NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ INWESTUJĄC W ICO? 
 

Ogólny obraz: 

 90% ICO to niestety scam 

 1% zrewolucjonizuje świat 

 To się już dzieje 

Technologia blockchain: 

 Czy faktycznie wykorzystywana  

 ok 90% ICO jest oparte o ERC-20 Token Standard -  Ethereum 

 Open Source - GitHub 

 Doświadczenie zespołu w programowaniu 

Tokeny: 

 Czy będzie można sprzedać na giełdach 

 Co faktycznie daje posiadanie tokenów 

 

Zespół – DOKŁADNA analiza: 

 Faktyczne doświadczenie  

 LinkedIn, Facebook – dokładna analiza 

 Ilość kontaktów i ich jakość 

 Rekomendacje – czy są i od kogo 

Zespół – firmy w których pracował zespół – DOKŁADNA analiza: 

 Czy faktycznie podane firmy istnieją  

 Od kiedy istnieją – WebArchive – pozwala pokazać historyczne wersje stron 

 Jaki mają ruch – Google Analytics, Ahrefs, …  

 Google - co można znaleźć o osobie – o kimś kto działa od lat w biznesie można zazwyczaj 

znaleźć bardzo dużo 

Projekt – DOKŁADNA analiza: 

 Nierealistyczne założenia - ERC-20 nie wszystko może 

 „Buzzword salad” – unikaj projektów, których nie rozumiesz a wydają się, że ładnie brzmią 

“Our decentralized blockchain-based platform will disrupt the landscape of cryptocurrency investment 

while building a trustless network of pseudonymous users that leverage swarm intelligence technology 

to provide real world financial services in a tokenized ecosystem.” 

 Biznes - zasadność 

 Strona 

 Whitepaper  

 PoC (Proof of Concept) / MVP (Minimum Viable Product) 

 Repozytorium kodu 

 Społeczność 

 Systemy rekomendacji 
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TRANSPARENTNOŚĆ INWESTYCJI  
 

Każdy projekt inwestycyjny zostanie poddany gruntownej analizie, jej wyniki będą szeroko 

konsultowane z inwestorami Crypton, następnie zostanie poddany głosowaniu na platformie 

inwestycyjnej krypton. 

Do każdego projektu z portfolio projektów własnych zostanie dołączony jako partner zarządzający 

zewnętrzny podmiot branżowy z danego sektora, który będzie miał pełen prawo blokowania działań 

funduszu Crypton, które uzna za niepożądane. Ponieważ partner zainwestuje też własne środki w 

projekt / zaangażuje własny zespół, daje to gwarancję, że będzie mu zależało na realizacji niemniej 

niż inwestorom funduszu Crypton. 

Dla każdego projektu inwestycyjnego z portfolio własnego funduszu zostanie powołany niezależny 

zespół zarządzający projektem, w pełni odpowiedzialny za projekt i nadzorowany przez funduszu 

Crypton oraz jego inwestorów. 

Każdy projekt inwestycyjny zgodnie z polityką inwestycyjną będzie dokładnie przeanalizowany przed 

inwestycją, zostaną określone dla niego ramy MVP oraz KPI, które mają zostać spełnione. 

Dopiero spełnienie KPI w ramach zrealizowanego MVP, będzie dawało prawo do kontynuacji projektu 

na pełną skalę.   

MECHANIZM DAO 
 

Funkcjonowanie funduszu będzie się opierało na mechanizmach DAO (Decentralized Autonomous 

Organization). W modelu inwestycyjnym funduszu Crypton VC, mechanizm DAO jest formą funduszu 

venture capital skierowaną na inwestorów.  

Mechanizm DAO pozwoli posiadaczom tokenów Crypton na aktywny udział w prowadzeniu funduszu.  

To posiadacze tokenów będą decydowali poprzez głosowania, w co inwestuje fundusz, na jakich 

warunkach, tak samo będą decydowali, kiedy fundusz wychodzi z inwestycji i przy jakich stopach 

zwrotu. 

Każdy token posiada 1 głos w głosowaniach nad projektami inwestycyjnymi, czym więcej dany 

inwestor posiada tokenów tym więcej głosów posiada. To bardzo dobry mechanizm, bo czym więcej 

ktoś zainwestował w Crypton i posiada więcej tokenów tym bardziej będzie mu zależało, żeby 

inwestycje funduszu były dobre i dawały najlepsze wyniki.  

Zastosowanie zalet modelu DAO w funduszu Crypton pozwoli zredukować zagrożenia błędów 

inwestycyjnych, gdyż większa grupa doświadczonych inwestorów wspólnie będzie podejmować 

bardziej trafne i bardziej przemyślane decyzje inwestycyjne. 

Każdy z inwestorów w ramach każdego z projektów inwestycyjnych, będzie mógł zgłaszać swoje 

uwagi, propozycje, zastrzeżenia oraz wymieniać się doświadczeniami i przemyśleniami z innymi 

inwestorami funduszu. Zespół Crypton będzie ramieniem wykonawczym, który wykona strategie 

przegłosowane na platformie przez inwestorów Crypton.         

Zespół Crypton weźmie z modelu DAO to co najlepsze, jednak nie pozostawi całości działania 

funduszu zautomatyzowanemu mechanizmowi gdyż inwestycje typu venture capital wymagają też 

ludzkiego zaangażowania i wykonania przez zespół Crypton strategii przegłosowanych w modelu DAO.   

Będziemy jednak dążyli do automatyzowania procesów w modelu DAO wszędzie, gdzie tylko będzie to 

z korzyścią dla funduszu, czyli na koniec dla inwestorów funduszu. 
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KROK 1 – WYBÓR INWESTYCJI 
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KROK 2 – INVESTMENT SUPERVISION 
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KROK 3 – WYJŚCIE Z INWESTYCJI 
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PROCES INWESTYCYJNY 
 

PROJEKTY Z PORTFOLIO 
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INNE ICOS / KRYPTOWALUTY 
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ANALIZA INWESTYCJI 
 

Analiza projektów inwestycyjnych będzie składać się z kilku faz, gdzie stopniowo będzie ograniczać się 

liczbę ocenianych koncepcji. Cały proces zostanie podzielony na ocenę ogólną oraz ocenę 

szczegółową. Do najważniejszych kryterium służących do wyboru projektów do portfela funduszu są: 

zespół, produkt, rynek i finanse. 

W pierwszym etapie, w wyniku prawdopodobieństwa otrzymania dużej liczby wniosków, zostanie 

przeprowadzona selekcja, jednak przeprowadzona w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko 

wyeliminowania projektów, które mogłyby przynieść wysoki dochód.  

ZASADY ANALIZY SZCZEGÓŁOWEJ 

 Utrzymanie dobrej renomy i dopływu środków w przyszłości poprzez zapewnienie 

odpowiedniego wzrostu kapitału; 

 Obiektywna ocena nadmiernie optymistycznych projektów; 

 Ocena słabych punktów startupu w celu stwierdzenia, gdzie potrzebna jest największa pomoc; 

 Podjęcie decyzji o warunkach inwestycji; 

Przedstawione plany rozwoju projektu zostaną poddane weryfikacji i ocenione przez zespół 

profesjonalnych analityków funduszu.  

Przedmiotem szczegółowej analizy będą między innymi takie kwestie jak: 

 jakość zespołu zarządzającego projektem i możliwości realizacji przez niego innowacyjnego 

projektu; 

 charakter produktu w aspekcie jego nowoczesności, problemów technologicznych związanych 

z jego wytworzeniem; 

 potencjał rynku i perspektywy jego wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 

rozwoju nowej generacji produktu i wejścia na  rynki zagraniczne; 

 sposób finansowania projektu oparty o kapitał własny i zagraniczny; 

Stosowaną metodą przy podjęciu decyzji do wytypowaniu projektów do przedstawienia na kworum 

funduszu będzie zestawienie oraz ocena mocnych i słabych stron projektu. 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INWESTYCYJNYM 
Misją zarządzania ryzykiem jest zapewnienie, że wszystkie podstawowe ryzyka towarzyszące 

działalności Funduszu CRYPTON VC będą prawidłowo mierzone, raportowane i kontrolowane dla 

zapewnienia realizacji harmonogramu finansowego oraz maksymalizacji wyniku inwestycyjnego przy 

zaakceptowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. System zarządzania ryzykiem będzie spełniał 

najlepsze standardy obowiązujące w branży zarządzania aktywami oraz dokonywaniu inwestycji 

kapitałowych. 

System zarządzania ryzykiem będzie zawierał: 

 Identyfikację ryzyk w zdefiniowanych obszarach i podobszarach działalności w odniesieniu 

do celów i zadań realizowanych w ramach poszczególnych procesów – identyfikacja ryzyka 

obejmuje określenie czynników ryzyka, ryzyka w odniesieniu do celu strategicznego; 

 

 Ocenę i hierarchizację ryzyka, wg prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz stopnia 

oddziaływania (skutek ryzyka) – na tej podstawie określany jest poziom ryzyka. 
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  Reakcję na ryzyko – odpowiedź na ryzyko -  w odniesieniu do celu strategicznego/ 

celów operacyjnych/ zadań, przy uwzględnieniu czynniku ryzyka, ryzyka oraz poziomu ryzyka 

planowana jest odpowiedź na ryzyko, termin, oraz właściciel ryzyka. 

 

 Monitorowania wdrożonych działań i oceny ich efektywności - w ramach 

monitorowania ryzyka właściciel ryzyka jest odpowiedzialny za podjęcie działań eliminujących/ 

minimalizujących zidentyfikowane ryzyko Identyfikacja i ocena ryzyka dokonywana jest na 

poziomie zidentyfikowanych obszarów wpływających na osiągnięcie celu strategicznego. 

 

ANALIZA SWOT  
 

Fundusz CRYPTON VC może konkurować w wysoce konkurencyjnym sektorze 

kapitału podwyższonego ryzyka i handlu kapitałowego. 

MOCNE STRONY: 

 Potwierdzone doświadczenie inwestycyjne w obszarze FinTech/BlockChain  

 Doświadczony zespół wykonawczy oraz doradcy (z udokumentowanym track record) 

 Zdefiniowane portfolio inwestycyjne 

 Starannie opracowany model inwestycyjny oraz  projekt budżetu  

 Wsparcie otoczenia biznesowego dla finansowanych projektów w zakresie: IT, marketing, 

finanse, prawo 

 Doświadczenie w IT i mocny support technologiczny (ponad 150 programistów) 

 Gwarancja wyjścia z inwestycji w krótkiej perspektywie czasu  

 Zdywersyfikowane ryzyko inwestycyjne 

 

SZANSE: 

 Perspektywiczny obszar rynku: FinTech/BlockChain  

 Transparentne, profesjonalnie zorganizowane ICO na fundusz VC  

 Zdecentralizowana społeczność inwestorów 

 

SŁABE STRONY: 

 Nowy fundusz venture capital w obszarze FinTech  

 Niski kapitał początkowy 

 

ZAGROŻENIA: 

 Odpowiedź rynku na projekty związane z nowymi technologiami  

 Konkurencja ze strony innych funduszy VC  

 Brak zaufania ze strony środowiska inwestycyjnego z powodu defraudacji środków przez inne 

ICO 
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TOKENY CRYPTON 
 

Skorzystaj z niepowtarzalnej szansy, aby zostać profesjonalnym inwestorem venture, dołączając do 

ICO jako partner CRYPTON VC.  

Token CRYPTON jest zdywersyfikowany przez całą pulę projektów portfelowych CRYPTON VC, z 

których dwa mają już przygotowane wstępne MVP.  Wartość tokena CRYPTON jest powiązana z 

wartością rynkową  wszystkich projektów, w które zainwestuje fundusz CRYPTON.  

1 token = wiele możliwości inwestycyjnych 

Każdy inwestor będzie udziałowcem we wszystkim projektach, w które fundusz CRYPTON zainwestuje 

w przyszłości. Posiadacze tokenów funduszu otrzymają automatycznie cyfrowe aktywa (tokeny) w 

każdym z kolejnych startupów i ICO. 

Dynamiczny wzrost wartości tokena 

Wartość tokenów będzie wzrastać wraz z powiększaniem się portfela projektowego funduszu oraz po 

każdej sprzedaży startowej, gdzie fundusz uzyska zysk netto. Pod wybrane projekty z portfolio zostaną 

uruchomione ICO i 30% tokenów z puli tych ICO zostanie przekazana dla posiadaczy tokenów 

funduszu CRYPTON VC – całkowicie za darmo! 

W każdym portfelowym ICO 30% tokenów zostanie rozdana dla inwestorów funduszu CRYPTON VC 

według odpowiedniej proporcji. 

0,3 *x* y 

x – całkowita pula tokenów w ICO portfelowym 

y – procent posiadanych tokenów w funduszu CRYPTON VC 

 

CASE STUDY 

Jeśli pula wyemitowanych tokenów w ICO X wyniesie 30 000 000, a partner CRYPTON VC będzie 

posiadał tokeny w udziale 0,05%, to otrzyma proporcjonalnie 4500 tokenów X. 

 

KORZYŚCI DLA POSIADACZY TOKENÓW CRYPTON 
 

 Tokeny Crypton zostaną w pierwszych miesiącach po ICO wyemitowane na 

giełdach z możliwością idch swobodnej sprzedaży / kupna.  Jesteśmy w trakcie 

rozmów z giełdami i część z nich wyraża duże zainteresowanie udostępnieniem tokenów 

Crypton na ich giełdach.   

 Kwartalna wypłata dywidendy – bonus zostanie przekazany do posiadaczy tokenów 

Crypton w postaci skupu tokenów (buy-back) z rynku. 

 

30% zysków zostanie rozdystrybuowane pomiędzy posiadaczy tokenów Crypton poprzez skup 

tokenów z rynku. W ten sposób zostanie też zapewniona płynność tokenów Crypton.  
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30% zysków funduszu zostanie wykorzystana na skup tokenów Crypton z giełd, co wpłynie na wzrost 

wartości pozostałych tokenów Crypton.  

 Otrzymanie proporcjonalnej liczby tokenów z 30% puli tokenów każdego kolejnego ICO 

uruchamianego przez funduszu.  

 Dostęp do ekskluzywnego Pre-ICO z wysokimi rabatami. 

 Prawo do głosowania nad kolejnymi decyzjami inwestycyjnymi.  

 Możliwość dodatkowych indywidualnych inwestycji w wybrane projekty funuduszu 

Crypton. 

 Możliwość aktywnego udziału w funduszu poprzez platformę inwestycyjną Crypton 

 

Platforma inwestycyjna Crypton udostępnia w modelu DAO komplet narzędzi do zarządzania portfelem 

inwestycyjnym, możliwościami inwestycyjnymi, analizą historycznych i bieżących wyników 

inwestycyjnych funduszu Crypton Venture Capital. Interfejs umożliwi inwestorowi: 

 Panel inwestora będzie zawierał szczegółowe analizy projektów, informacje finansowe, zwrot z 

inwestycji (ROI), informacje o wypłatach dywidend, szczegółowe informacje o tokenach 

pochodzących z ICO dla projektów portfelowych. 

 Dostęp do bieżących analiz / due dilligence dla projektów i innych ICOs. 

 Możliwość przeglądania  i komentowania projektów. 

 Przejrzyste raporty pokazujące dystrybucję środków, postępy w realizacji inwestycji oraz 

działanie funduszu.  

 Możliwość głosowania nad kolejnymi inwestycjami funduszu.  

 Możliwość głosowania nad wyjściami z inwestycji.  

 Uczestnictwo w zyskach funduszu poprzez przekazanie tokenów do procesu buy-back. 

 Pobieranie raportów i danych analitycznych.  

 Śledzenie efektywności inwestycyjnej.  

 Możliwość kontaktu i wymiany doświadczeń z innymi inwestorami Crypton. Jeśli ktoś chce 

może też zostać w ramach platform inwestycyjnej Crypton anonimowy, natomiast dla 

pozostałych osób powstanie możliwość kontaktu, wymiany doświadczeń, konsultacji między 

sobą strategii inwestycyjnych Crypton, swobodnego kontaktu ze sobą. 

 

 

Począwszy od Q2 2018  

30% zostanie rozdystrybuowane pomiędzy posiadaczy tokenów Cryptom poprzez proces skupu 

tokenów. W ten sposób, podział zysków zapewni utrzymanie wysokiej płynności tokenów Crypton.   

70% zysków zostanie poddane reinwestycji, aby pomnożyć zwrot z inwestycji dla funduszy oraz 

inwestorów 
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SPRZEDAŻ TOKENÓW - PODSUMOWANIE 
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DYSTRYBUCJA TOKENÓW 
 

Z całkowitej puli tokenów: 72 000 000 tokenów Crypton, 20% tokenów zostanie przeznaczone do 

sprzedaży w Pre-ICO i 50% w ICO (70% tokenów zostanie udostępnione do kupienia). 

Pozostałe 30% tokenów zostanie rozdystrybuowane pomiędzy: 

 Założycieli i zespół (10%) 

 Doradców (5%) 

 Kampanie premiową (3%) 

 Tokeny bonusowe Pre-ICO (6%) 

 Rezerwę (6%) 

 

Chart 12: Dystrybucja tokenów.  

 

LOCKUP TOKENÓW 
 

Wszystkie tokeny założycieli funduszu oraz zespołu będą objęte lockupem na 2 lata. 

Oznacza to, że przez 2 lata od emsji tokenów, tokeny założycieli i zespołu nie będą mogły być 

sprzedane. Gwarantuje to bardzo duże zaangażowanie założycieli i zespołu w działanie funduszu oraz 

w starania o wzrost wartości tokenów. 

Lockup tokenów założycieli i zespołu funduszu jest zapisany w smart contract wyemitowanym do 

blockchain i nie może zostać w żaden sposób zdjęty przez nikogo.  

Mechanizm lockupów jest powszechnie wykorzystywany w emisji akcji na tradycyjnych giełdach dla 

IPO (Initial Public Offering), w świecie kryptowalut jest mniej powszechnie wykorzystywany i 

zamierzamy dawać dobry przykład do naśladowania dla innych ICO.  
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CRYPTON TOKENS ON EXCHANGES 
 

Jest dla nas absolutnym i bezwzględnie koniecznym priorytetem, żeby zaraz po ICO zadbać o emisję 

naszych tokenów na giełdach. 

W tym momencie już zaczęliśmy prowadzić rozmowy z giełdami, zintensyfikujemy je w trakcie ICO. 

Na teraz główne rozmowy prowadzimy w BitBay – giełdą kryptowalut nr 1 w Europie. 

CEO Crypton Venture Capital zna się osobiście z CEO BitBay co mamy nadzieję ułatwi sprawę. 

Na dziś (03.2018) CEO BitBay Sylwester Suszek, oświadczył, że ma zdecydowaną intencję 

wyemitować tokeny Crypton na giełdzie BitBay i planuje przystąpić do tego zaraz po zakończeniu ICO 

Crypton. 

W trakcie ICO zintensyfikujemy rozmowy z giełdami i zadbamy o to, żeby tokeny Crypton były 

dostępne na wielu giełdach kryptowalut na całym świecie – jest to dla nas absolutny priorytet i nie 

spoczniemy póki tego nie osiągniemy. 

Na pewno tokeny Crypton będą też dostępne na naszej własnej giełdzie z projektów portfolio 

funduszu – CryptonEX – prace nad budową giełdy rozpoczną się ok Q3.2018 i dzięki dużemu wsparciu 

zewnętrznych podmiotów optymistycznie zakładamy zakończenie ich na Q4.2018. Obsługa tokenów 

Crypton na CryptonEX będzie absolutnym priorytem i zostanie wdrożona w życie w pierwszej 

kolejności i niezwłocznie udostępniona rynkowo. 

 

DYSTRYBUCJA ZEBRANYCH FUNDUSZY  
 

 

Wykres 13: Dystrybucja środków.  
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40% zebranych środków zainwestujemy w zdefiniowane portfolio projektów 

40% zebranych środków zainwestujemy w inne ICOs / kryptowaluty po gruntownej analizie 

fundamentalnej / due dilligence 

 

Pozostałe 20% zebranego kapitału zostanie przeznaczone na: 

1) zespół prowadzący fundusz Crypton – analitycy, traderzy, projektanci, project managerowie, 

prawnicy, księgowi, specjaliści branżowi, specjaliści IT / blockchain, … 

2) Zbudowanie ekosystemu wspierającego realizowane inwestycje - zamierzamy kompleksowo 

wesprzeć realizację projektów z portfolio inwestycyjnego, chcemy udostępnić gotowy ekosystem: od 

IT, przez HR, finanse, prawo, handel aż po marketing, tak, aby zespół nie tracił czasu na budowanie 

tej struktury samemu od zera, bo to zazwyczaj pochłania sporo czasu. Te zasoby nie będą 

udostępniane projektom inwestycyjnym za darmo, za to będą po atrakcyjnych cenach rynkowych. 

Każdy zespół zarządzający projektu, będzie mógł sam zdecydować czy chce skorzystać z dostępnej 

gotowej infrastruktury czy tworzyć własną od 0.   

3) Marketing, Reserve  

 

PLATFORMA INWESTYCYJNA CRYPTON 
 

 

 

Platforma inwestycyjna Crypton udostępnia w modelu DAO komplet narzędzi do zarządzania portfelem 

inwestycyjnym, możliwościami inwestycyjnymi, analizą historycznych i bieżących wyników 

inwestycyjnych funduszu Crypton Venture Capital. Interfejs umożliwi inwestorowi: 

 Panel inwestora będzie zawierał szczegółowe analizy projektów, informacje finansowe, zwrot z 

inwestycji (ROI), informacje o wypłatach dywidend, szczegółowe informacje o tokenach 

pochodzących z ICO dla projektów portfelowych. 

 Dostęp do bieżących analiz / due dilligence dla projektów i innych ICOs. 

 Możliwość przeglądania  i komentowania projektów. 

 Przejrzyste raporty pokazujące dystrybucję środków, postępy w realizacji inwestycji oraz 

działanie funduszu.  

 Możliwość głosowania nad kolejnymi inwestycjami funduszu.  

 Możliwość głosowania nad wyjściami z inwestycji.  
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 Uczestnictwo w zyskach funduszu poprzez przekazanie tokenów do procesu buy-back. 

 Pobieranie raportów i danych analitycznych.  

 Śledzenie efektywności inwestycyjnej.  

 Możliwość kontaktu i wymiany doświadczeń z innymi inwestorami Crypton. Jeśli ktoś chce 

może też zostać w ramach platform inwestycyjnej Crypton anonimowy, natomiast dla 

pozostałych osób powstanie możliwość kontaktu, wymiany doświadczeń, konsultacji między 

sobą strategii inwestycyjnych Crypton, swobodnego kontaktu ze sobą. 

 

PORTFOLIO PROPOZYCJI INWESTYCYJNYCH 
 

Naszym celem jest inwestowanie od 4 do 8 nowych projektów z obszaru FinTech rocznie. 

Obecnie monitorujemy ponad 50 interesujących startupów 

Propozycje kolejnych projektów inwestycyjnych funduszu zostały przedstawione w portfolio. 

 

CryptonAR – system arbitrażowy dla rynku kryptowalut 
 

System do arbitrażu, kupujący kryptowaluty na giełdzie z 

najniższą ceną, następnie sprzedający je na giełdzie z ceną 

najwyższą – generując zysk na różnicy kursu pomiędzy giełdami. 

Każdą giełdę kryptowalut cechuje wewnętrzny popyt i podaż na 

kryptowaluty, co powoduje, że ceny kryptowalut różnią się 

pomiędzy giełdami. Na wielkość różnicy ceny kryptowalut 

pomiędzy giełdami wpływają również wahania kursów 

kryptowalut. Kryptowaluty w odróżnieniu od walut tradycyjnych 

charakteryzują się bardzo dużą dynamiką zmienności cen, 

dlatego są idealnym rynkiem do zastosowania mechanizmów 

arbitrażowych.   

Różnice w cenach kryptowalut pomiędzy giełdami mogą wynosić 

nawet kilkanaście procent, a zdarzają się nawet przypadki, że 

cena kryptowalut różni się nawet o kilkadziesiąt procent. Takim 

przypadkom sprzyjają nagłe wahania kursów kryptowalut. 

Projekt CryptonAR jest realizowany wspólnie z dużym funduszem 

hedgingowym, który posiada wieloletnie doświadczenie w 

arbitrażu na rynku Forex oraz sukcesy w arbitrażu na rynku kryptowalut.   

Aby zapewnić w pełni sprawne działanie systemu CryptonAR uwzględniono wiele czynników, w tym 

między innymi: prowizje pobierane przez giełdy kryptowalut, szybkość przesyłu kryptowalut pomiędzy 

giełdami oraz ryzyko związanie z ulokowaniem środków na za małej ilości giełd – cash management.  
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System CryptonAR na dzień dzisiejszy obsługuje ponad $0.5M, które są wykorzystywane do transakcji 

arbitrażowych. Stopy zwrotu z działań arbitrażowych na giełdach kryptowalut mogą siegać nawet 

500% rocznie, co w porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych czy obligacji (stopa zwrotu 

zazwyczaj kilka % rocznie) stwarza bardzo atrakcyjną okazję inwestycyjną. Obecnie system generuje 

stopy zwrotu nierzadko dochodzące do od 0,5% do 19% dziennie.  

W systemie CryptonAR dostępnym do powszechnego użytku zostaną udostępnione transakcje do 50 

USD zysku per transakcja, pozostałe (> 50 USD zysku per transakcja) będą obsługiwane przez 

fundusz Crypton  - na tych transakcjach będzie zarabiał fundusz Crypton, a posiadacze tokenów 

Crypton będą otrzymywać dywidendę z zysków Crypton Venture Capital. 

Projekt CryptonAR jest realizowany we współpracy z dużym funduszem hedgingowym.  

Start rynkowy: Q3 2018 

Zakładana rentowność 100 - 500% per rok 

Status inwestycji: Projekt jest obecnie implementowany (faza MVP) 

Runda finansowania: Inwestycja na poziomie $100 000 

Wymagany nakład inwestycyjny: $1 000 000 
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Etapy realizacji system CryptonAR 

Etap 1 – System rekomendujący (w fazie rozwoju) 

Stworzenie automatycznego systemu rekomendacji dla transakcji pomiędzy giełdami kryptowalut w 

odniesieniu do konkretnej kryptowaluty. System paruje giełdę z najniższą ceną danej kryptowaluty z 

giełdą, na która ta cena jest najwyższą wraz z informacją o przewidywanej stopie zwrotu z 

uwzględnieniem kosztów transakcyjnych dla każdej z tych giełd. 

Etap 2 – Zwiększenie liczby giełd kryptowalut (w fazie rozwoju) 

Początkowo dodane zostaną giełdy posiadające API, co ułatwi integrację z systemem. W dalszych 

krokach dodane zostaną również giełdy kryptowalut nieposiadające API, jednak będą wymagały 

obsługi symulującej działanie człowieka. 

Etap 3.1 – Moduł Statystyk / Wyników 

Zbieranie danych i generowanie statystyk dziennych i zbiorczych za dany okres czasu: 

- stan danego konta per waluta i kryptowaluta – stan na otwarciu dnia 

- stan danego konta per waluta i kryptowaluta – stan na zamknięciu dnia 

- suma tych stanów  

- dzienny zysk / strata łącznie 

- z podziałem per trader 

- … 

Etap 3.2 – Cash Management 

W trzecim etapie zostanie zautomatyzowane zarządzanie Cash Management, tak aby system sam 

kontrolował ilość środków na danej giełdzie i po przekroczeniu ustalonych limitów % wysyłał alerty. 

Działania te są związane też z zarządzaniem ryzykiem związanym z zablokowaniem / upadkiem / 

atakiem hakerskim na daną giełdę kryptowalut.  

Etap 4 – Automat do arbitrażu 

System CryptonAR zostanie rozbudowany o funkcję automatycznego zakupu / sprzedaży kryptowalut. 

Jako zabezpieczenie, do finalizacji procesu będzie wymagane ręczne potwierdzenie transakcji. 

Etap 5 – Automat do tradowania wg reguł 

W tym etapie, system CryptonAR zostanie rozbudowany o automatyczny mechanizm tradowania 

śledzący trendy na rynku kryptowalut i wykorzystujący okazje traderskie. Przykład: automatyczny 

mechanizm będzie kupował daną kryptowalutę pod ustalonym warunkiem X i sprzedawał ją pod 

ustalonym warunkiem Y. Wykorzystanie okazji traderskich zapewni dodatkowy zysk i zwiększy 

rentowność systemu CryptonAR. Według opinii traderów z rynku Forex, obecnie na rynku kryptowalut 

panuje taka sytuacja, jaka miała miejsce na rynkach giełdowych i Forex 20 lat temu. Duża część 

uczestników rynku kryptowalut to osoby niedoświadczone, dlatego na rynku kryptowalut z sukcesem 

można wykorzystywać okazje traderskie, które w dojrzałym świecie giełdowym i Forex przestały 

występować wiele lat temu.  

Etap 6 – Uzupełnienie systemu o giełdy kryptowalut nieposiadające API 

Rozwiązanie zostanie zrealizowane na bazie naszego systemu, który został wcześniej stworzony na 

potrzeby rynku Forex. Mechanizm będzie symulował działanie człowieka i wykonywał odpowiednie 

działania, które pozwolą pracować na giełdach kryptowalut nieposiadających API. Dodanie do projektu 

CryptonAR takich giełd również zwiększy rentowność systemu, ponieważ pozwoli prowadzić arbitraż na 

giełdach kryptowalut z mniejszą konkurencją.  
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CryptonEX – giełda kryptowalut 
 

Profesjonalna giełda kryptowalut z 0% prowizją dla posiadaczy 

tokenów Crypton. Zgodna ze standardem bezpieczeństwa PCI 

DSS. Tworzona w partnerstwie ze spółką tworzącą systemy 

płatnicze dla MasterCard i UBS. 

The professional cryptocurrency exchange with 0% commission 

for Crypton token holders. Compliant with the PCI DSS security 

standard. CryptonEX is created in partnership with uPaid 

company (biznes.upaid.pl/en) that implements payment systems 

for Mastercard and UBS, among others. 

Fima uPaid zatrudnia ponad 90-osobowy zespół ekspertów 

specjalizujących się w systemach płatniczych. Posiada certyfikat 

bezpieczeństwa danych finansowych PCI DSS (Payment Card 

Industry Data Security Standard) oraz status Agenta 

Rozliczeniowego (licencja przyznawana przez Komisję Nadzoru 

Finansowego w Polsce, która uprawnia do przyjmowania i 

rozliczenia środków finansowych na zasadach instytucji 

bankowych. Taką licencję poza bankami posiada tylko kilkanaście innych spółek w Polsce. Prezesem 

spółki uPaid jest Krzysztof Drzyzga, który przez ponad 5 lat zajmował stanowisko – Head of Innovative 

Product Development dla regionu CEE w firmie MasterCard.  

Prowadzimy również negocjacje z największą giełdą kryptowalut w Europie: BitBay o możliwości 

nawiązania współpracy, stworzenia komplementarnej giełdy kryptowalut oraz emisji tokena Crypton 

na giełdzie BitBay. 

 

Start rynkowy: Q3 – Q4 2018 

Zakładany zysk: 50 - 100% per rok 

Status inwestycji: Projekt jest obecnie implementowany (faza MVP) 
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Runda finansowania: Inwestycja na poziomie $150 000 

Wymagana inwestycja: $1 000 000 

 0% prowizji dla posiadaczy tokenów Crypton. 

 Zautomatyzowane mechanizmy arbitrażowe. 

 Sprzedaż / kupno tokenów Crypton i wielu innych. 

 Wiele metod płatności: FIAT/ kryptowaluty. 

 Zautomatyzowany system zapewniający płynność transakcji na giełdzie.   

 Wysoki poziom bezpieczeństwa – zgodność z certyfikacją PCI DSS.   

 Wiarygodność i bezpieczeństwo gwarantowane przez prestiżowe instytucje finansowe.  

 Zgodność z certyfikacją Agenta Rozliczeniowego przyznawaną przez Komisję Nadzoru 

Finansowego w Polsce, która uprawnia do przyjmowania / rozliczenia środków finansowych na 

zasadach bankowych. 

 Prosty i przejrzysty interfejs, wersja easy & professional. 

Panel giełdy CryptonEX będzie przystosowany do różnego poziomu zaawansowania użytkownika. W 

wersji „easy” zostaną udostępnione proste i przejrzyste mechanizmy umożliwiające sprawne, szybki 

handel kryptowalutami.  

 

Dla zaawansowanych traderów dedykowana będzie wersja „professional” posiadająca cały wachlarz 

mechanizmów wspierających m.in.: arbitraż, automaty transakcyjne, porównywarkę cen kryptowalut 

pomiędzy giełdami kryptowalut wraz z możliwością ich zakupu. Takie rozwiązanie pozwoli kupić daną 

kryptowalutę w najniższej cenie na rynku z poziomu jednej giełdy - CryptonEX.  

Panel giełdy CryptonEX w wersji professional będzie posiadał również mechanizmy price lader / depth 

of market, które umożliwią masowe handlowanie kryptowalutami i są powszechnie stosowane w 

zaawansowanych systemach traderskich dla rynków tradycyjnych (obecnie są bardzo rzadko wdrażane 

na potrzeby kryptowalut).  
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W wersji zaawansowanej giełda CryptonEX zostanie również wyposażona w dane historyczne kursów 

walut z możliwością sprawdzenia na nich swoich strategii / algorytmów oraz mechanizm automatów z 

możliwością pisaniach własnych skryptów, tak jak ma to miejsce w MetaTrader. 

Giełda CryptonEX będzie posiadał również bardzo szerokie wsparcie dla ICO, w tym gotowy panel 

administracyjny / sprzedaży tokenów dla ICO, dzięki czemu ICO będą mogły z niego skorzystać, bez 

konieczności pisania własnych. 

Giełda CryptonEX będzie umożliwiała łatwy zakup tokenów ICO, z jednego miejsca będzie można 

nabyć wiele tokenów jednocześnie. 

 

IQ Invest 
 

Platforma inwestycyjna dla kryptowalut, wykorzystująca 

mechanizmy AI do analizy Big Data o opiniach i nastrojach 

dotyczących kryptowalut oraz dynamiki ich zmian, celem 

wydania rekomendacji inwestycyjnych. 

System IQ Invest będzie analizował na bieżąco najnowsze 

informacje, opinie, komentarze dostępne w Internecie 

dotyczące projektów poszczególnych kryptowalut, a także 

dynamikę pojawiania się tych informacji. Na tej bazie system 

będzie tworzył rekomendacje zakupy / sprzedaży kryptowalut.  
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Zakres zbierania danych dotyczących kryptowalut będzie obejmował: 

 informacje stricte biznesowe  

 pozyskanie cennych klientów / partnerów / .... 

 znaczące straty / przegrane kontrakty / .... 

 opublikowane raporty  

 śledzenie dynamicznych zmian kursu w korelacji do opublikowanych informacji 
 analiza opinii i nastrojów dotyczących danej kryptowaluty oraz dynamiki przyrostu ich 

intensywności – pozwoli to praktycznie natychmiast uzyskać informacje dotyczących burzy 

medialnych wokół danej kryptowaluty 

 

Wyżej wymienione dane będą zbierane między innymi z: serwisów społecznościowych (Facebook, 

LinkedIN), forów tematycznych (branżowych i inwestycyjnych), portali gospodarczych publikujących 

dane statystyczne i wielu innych źródeł.  

 

Takich predykcji opartych na analizie big data i kanałów social media nie są wstanie zapewnić żadne, 

nawet najlepsze analizy fundamentalne czy techniczne, nie poznamy też takich predykcji na bazie 

informacji o kryptowalucie, udostępnianych w Internecie, dopiero połączenie tych danych z 

informacjami o nastrojach wynikających z ich odbioru dają możliwość predykcji dalszych zmian 

kursów.   

 

W sytuacji pojawienia się pozytywnej lub negatywnej informacji o kryptowalucie, która może mieć 

potencjalnie duży wpływ na kurs na giełdzie, profesjonalna obsługa funduszu po przeanalizowaniu 

otrzymanych wskaźników podejmie finalne decyzje dotyczące kupna / sprzedaży danej kryptowaluty. 

  

Zrealizowanie projektu IQ Invest wymaga przeprowadzenia prac R&D 

 

Wstępnie planowane prace to m.in.: 

 

 opracowanie algorytmów typu artifical intelligence do szybkiej oceny istotności danego 

rodzaju informacji i danych dla późniejszej wartości walorów kryptowaluty; 

 opracowanie algorytmów predykcyjnych celem uzyskania wysokiego poziomu trafności 

rekomendacji kup / sprzedaj; 

 opracowanie algorytmów typu artifical intelligence mających służyć szybkiemu opracowaniu 

rekomendacji kup / sprzedaj; 

 opracowanie algorytmów typu machine learning do rozpoznawania nowych źródeł danych i 

informacji istotnych dla systemu inwestycyjnego i „uczenia” się sposobu pozyskiwania z nich 

informacji; 

 opracowanie algorytmów typu artifical intelligence służących ocenie skuteczności 

poszczególnych typów zachować systemu inwestycyjnego, celem szybkiego wprowadzania 

korekt w jego działaniu dla zwiększenia jego efektywności. 

 

Projekt IQ Invest zapewni przyjazne narzędzia dla traderów kryptowalut, które pozwolą im 

zoptymalizować swoje zyski poprzez stworzenie konfigurowalnych robotów tradujących, nawet bez 

zaawansowanej wiedzy technologicznej.  
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CryptoTrader 
 

Automat do tradingu na rynku kryptowalut, dla którego 

można ustalić określone zasady działania – wytyczne, przy 

których automat kupuje lub sprzedaje kryptowaluty w 

zautomatyzowany sposób. 

System pozwoli samodzielnie ustawić warunki, przy których 

automat tradujący będzie kupował / sprzedawał 

kryptowaluty, np. gdy kurs rośnie to kup, a sprzedaj, gdy 

kurs spadnie o X% od najwyższego osiągniętego poziomu.  

W system zastanie zawarta cała paleta strategii traderskich 

specjalnie dostosowanych do rynku kryptowalut. Działają one 

zupełnie inaczej niż na rynku Forex, gdyż tutaj na rynku 

kryptowalut wachania kursów są bardzo duże co też stwarza 

dużo większe okazje traderskie niż na tradycyjnym rynku 

forex, na którym wahania walut rzadko przekraczają 1% 

dziennie. 

System powstanie na bazie wieloletnich doświadczeń na 

rynku forex oraz kryptowalut parterów zaangażowanych w 

projekt. Niektóre osoby z nich mają szerokie doświadczenie na Wall street.  

 

CryptonIndex 
 

 

Odwzorowanie mechanizmów z dojrzałych rynków giełdowych 

i Forex w świecie kryptowalut poprzez stworzenie 

dedykowanych indeksów i derywatyw dla rynku kryptowalut. 

Dojrzałe giełdy już od dawna posiadają rozwinięte platformy 

do indeksów, opcji i derywatyw. CryptonIndex pozwoli 

odwzorować te mechanizmy na rynku kryptowalut poprzez 

stworzenie dedykowanej platformy oraz dostarczanie takiej 

usługi dla giełd kryptowalut.  
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OneClickPay 
 

System płatności online wymagający dosłownie jednego 

kliknięcia do wykonania płatności, z zastosowaniem 

technologii blockchain w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

transakcji. 

Dzięki systemowi OneClickPay, płatność będzie 

wykonywana poprzez zaledwie „jedno kliknięcie” na 

stronie danego produktu / usługi.  

Wdrożenie systemu płatności OneClickPay pozwoli 

usprawnić mechanizmy transakcyjne dedykowane dla 

płatności w Internecie.  

Płatność będzie odbywała się poprzez przycisk zakupu, 

który będzie wyświetlany wprost na stronie danego 

produktu / usługi poprzez technologię iFrame, jako część 

składową systemu OneClickPay.  

Takie rozwiązanie pozwoli dokonać płatności bez 

konieczności każdorazowego logowania się do systemu 

OneClickPay czy przekierowania na inną stroną 

internetową.  

Dodatkowo system OneClickPay będzie posiadał takie funkcjonalności jak: możliwość potwierdzania 

transakcji poprzez kod SMS czy system scoringowy.  

Przyjętym modelem biznesowym będzie rozliczanie prowizyjne od wykonanych transakcji.  

Zalety systemu mikropłatności OneClickPay dla użytkowników: 

 Natychmiastowa realizacja płatności za pomocą jednego kliknięcia; 

 Natychmiastowe potwierdzenie płatności umożliwiające natychmiastową wysyłkę towaru / 

otrzymanie zamawianego dobra; 

 Możliwość dokonania płatności na niewielkie kwoty przy zachowaniu niskiej prowizji; 

 Brak konieczności logowania się do konta bankowego lub uciążliwej rejestracji; 

 Wykorzystanie mechanizmów Blockchain w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. 

 

Zalety systemu mikropłatności OneClickPay dla Wydawców: 

 Natychmiastowe otrzymanie płatności umożliwiające natychmiastową wysyłkę towaru / 

wysłanie zamawianego dobra; 

 Znaczące zmniejszenie współczynnika porzuconych koszyków zakupowych, dzięki 

natychmiastowej realizacji płatności za pomocą jednego kliknięcia; 

 Kupujący nie będzie zmuszony do opuszczenia strony internetowej, co spowoduje, że 

dokonywane w ten sposób zakupy będą bardziej impulsywne, dzięki temu może wzrosnąć 

średnia wartość zamówienia. 

 W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace B+R, które pozwolą opracować prototyp 

systemu płatności OneClickPay na bazie mechanizmów zdecentralizowanych łańcuchów 

bloków.  

Wstępny zakres prac R&D to: 
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 Badania nad prototypem płatności jednym kliknięciem z wykorzystaniem technologii 

blockchain; 

 Badania nad opracowaniem prototypu mechanizmów blockchain do przekazywania środków 

finansowych poprzez model płatności jednym kliknięciem; 

 Badania nad stabilnością funkcjonowania mechanizmów blockchain do przekazywania 

środków finansowych w modelu płatności jednym kliknięciem; 

 Badania nad prototypem algorytmów w obszarze smart contract do przekazywania środków 

finansowych w modelu płatności jednym kliknięciem 

 Badania nad stabilnością propagowania informacji do węzłów sieci dla mechanizmów 

blockchain do przekazywania środków finansowych w modelu płatności jednym kliknięciem 

 Badania nad algorytmami detekcji anomalii dla mechanizmów funkcjonowania blockchain do 

przekazywania środków finansowych w modelu płatności jednym kliknięciem; 

 Badania nad optymalizacją przesyłu danych dla blockchain do przekazu środków finansowych 

w modelu płatności jednym kliknięciem; 

 Badania nad efektywną weryfikacją, archiwizacją i przechowywaniem danych z 

zastosowaniem blockchain do przekazu środków finansowych w modelu płatności jednym 

kliknięciem 

 Badania nad wydajnością prototypu; 

 Badania bezpieczeństwa prototypu; 

 Badania szybkości transmisji danych zależnie od wykorzystanych węzłów przesyłowych 

 

Fiat-Crypto PSD2 Exchanger  

System płatniczy automatycznie integrujący rynek walut fiat z kryptowalutami dzięki dyrektywie PSD2 

(Payment Services Directive 2). 

Dzięki dyrektywie PSD2 można zlecać wprost ze świata kryptowalut płatności z banków bez 

konieczności logowania się do systemów tradycyjnych banków i też uzyskując automatyczny proces 

wymiany kryptowalut na waluty fiat i odwrotnie.  

Całość mechanizmów jest możliwa dzięki dyrektywie PSD2: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Payment_Services_Directive#Revised_Directive_on_Payment_Services_(
PSD2) 

The Payment Services Directive (PSD, Directive 2007/64/EC, replaced by PSD 2, Directive (EU) 

2015/2366) is an EU Directive, administered by the European Commission (Directorate General 

Internal Market) to regulate payment services and payment service providers throughout the 
European Union (EU) and European Economic Area (EEA).  

The Directive's purpose was to increase pan-European competition and participation in the payments 
industry also from non-banks, and to provide for a level playing field by harmonizing consumer 

protection and the rights and obligations for payment providers and users. 
 

Crypton Bank 

Większość użytkowników tradycyjnego świata finansów jest przyzwyczajona do mechanizmów 
tradycyjnej bankowości, takich też jak możliwość: 

 zadzwonienie na call center 

 kontakt z fizyczną osobą 

 przypominanie hasła 

 karty debetowe i kredytowe itd. 

 System bankowy dostępny online, pokazujący historię transakcji itd. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Payment_Services_Directive#Revised_Directive_on_Payment_Services_(PSD2)
https://en.wikipedia.org/wiki/Payment_Services_Directive#Revised_Directive_on_Payment_Services_(PSD2)
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 Potwierdzanie transakcji przez SMS 

 System bankowy mobile. 

 …  

Chcemy udostępnić te zalety tradycyjnych systemów bankowych też dla świata kryptowalut. 

Z uwagi na to, że tworzymy cały ekosystem finansowy dla świata kryptowalut, nie powinno w nim 
zabraknąć również banku, mimo, że w pewnym sensie przeczy on idei decentralizacji osiągniętej 
dzięki blockchain; jednak udostępni mechanizmy do którzy są przyzwyczajeni użytkownicy 
tradycyjnych systemów finansowych, dając im szansę stopniowego wdrożenia się w świat kryptowalut. 

Dla użytkowników dobrze obytych ze światem kryptowalut da zalety takie jak przejrzysty system online 
ala systemy bankowe, system dostępny na mobile, karty debetowe i kredydowe itp. 

  

FinScore 
 

System oparty na scoringu finansowym umożliwiający 

odroczenie płatności za towar kupowany w Internecie na bazie 

wartości posiadanych kryptowalut. FinScore umożliwi zakup 

towarów w Internecie, z możliwością płatności po 2 tygodniach. 

Statystyki rynkowe przyczyn porzucania koszyków 

zakupowych 

Statystyki Ve Interactive, bazujące na monitoringu ponad 20% 

globalnego rynku e-commerce, wskazują, że przeciętny sklep 

online traci średnio 40% klientów już pierwszych sekundach ich 

wizyty.   

Przyczyny wysokiego współczynnika odrzuceń (bounce rate) 

mogą mieć charakter wewnętrzny – niska jakość projektu i 

użyteczności strony, słaba jakość treści na stronie lub problemy 

techniczne; marketingowy – niewłaściwy dobór słów 

kluczowych w pozycjonowaniu, myląca treść lub kreacja 

reklamy, mylący tytuł lub opis strony; oraz zewnętrzny – 

wadliwe linki, niedopasowanie do preferencji użytkowników, czynniki rozpraszające lub sporadyczne 

błędy wyszukiwarki.  

Spośród tych, którzy pozostali na stronie sklepu, średnio 50% odchodzi nawet bez dodania produktów 

do koszyka.  Przyczyny niskiego zaangażowania mogą być wewnętrzne – nieprzyjazna nawigacja na 

stronie, problemy z dostępnością oferty, niedostateczna jakość treści i informacji, niska jakość obsługi, 

problemy techniczne na stronie, brak wersji strony dostosowanej do urządzeń mobilnych; lub 

zewnętrzne – inne preferencje użytkowników, aktywność porównywark cen i konkurencji, 

rozpraszacze, problemy techniczne.    

75% klientów,  którzy byli blisko złożenia zamówienia, nie czyni tego, porzucając koszyki a wraz z nimi 

szanse na zysk sprzedawcy, przyczyny mogą mieć charakter wewnętrzny –niedostateczna użyteczność 

i nawigacja na stronie, zawiły proces zamówienia, problemy techniczne, ograniczony wybór metod 

płatności, wysokie koszty i długie terminy dostawy, brak wersji mobilnej strony; oraz zewnętrzne – 

zasobność portfela niedoszłego klienta, pośpiech i czynniki rozpraszające, brak zaufania, problemy 

techniczne po stronie klienta.   

Przyciągnięcie klienta na stronę, w większości przypadków, wiąże się z realnym kosztem, który należy 

ponieść z góry. Dlaczego tak niewielu sprzedawców myśli o ochronie tej inwestycji, godząc się z tym, 

że nawet 90% potencjalnych klientów odchodzi bez konwersji. Analizujące ten problem większość 
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analizy rynku e-commerce wskazuje, że decydującą przyczyną odrzucenia koszyka zakupowego jest 

cena produktu oraz niedostateczne metody płatności. 

Rozwiązanie znacznie poprawiające wartość koszyków zakupowych 

Po wykonanych analizach rynku zdiagnozowano, że znaczący procent koszyków zakupowych 

można odzyskać poprzez wprowadzenie odroczonej metody płatności – klient mógłby 

zamówić towar, ale zapłacić za niego w ciągu 7 lub 14 dni.  

Takie rozwiązanie pozwoliłoby użytkownikowi dokonywać zakupów bez konieczności płacenia za nie od 

razu oraz przy 14-dniowym terminie płatności, użytkownik mógłby zamówić towar, a po jego 

otrzymaniu i sprawdzeniu - w przypadku niezadowolenia zwrócić bez angażowania środków 

finansowych.  

Działanie systemu FinScore w zarysie 

System FinScore pozwala dokonać depozytu określonej wartości kryptowaluty poprzez smart contract.  

Dzięki temu odbiorca płatności ma gwarancję, że otrzyma zapłatę za zamówiony towar, a osoba 

kupująca może złożyć zamówienie z odroczonym terminem płatności do 2 tygodni.  

Możliwość złożenia zamówienia z odroczonym terminem płatności będzie możliwe po wykonaniu 

weryfikacji scoringowej przez system – na podstawie dostępnych danych o użytkowniku – np. wartość 

rynkowa posiadanego telefonu / komputera, danych historycznych z dotychczasowych transakcji, listy 

dłużników, big data dostępne poprzez Internet (np. Social Media). 

Statystyki udostępniania swoich danych w sieci 

Jak wynika z badań Kaspersky Lab, przeważająca większość osób, bo aż 93%, udostępnia swoje dane 

w sieci. Ponad 70% badanych użytkowników zamieszcza zdjęcia i filmy swoich dzieci, natomiast 40% z 

nich udostępnia prywatne i poufne filmy oraz zdjęcia innych osób.   

Zamieszczanie informacji, zdjęć oraz innych treści w portalach społecznościowych typu Facebook, 

Twitter czy Instagram, jest już dla wielu codziennością. Jednocześnie na rynku funkcjonuje wiele 

gospodarczych baz danych na podstawie, których możliwe jest badanie zdolności kredytowych osób. 

Opis prac badawczych R&D dla systemu FinScore 

W ramach przeprowadzonych prac badawczych R&D planowane jest opracowanie behawioralnego 

modelu oceny, oceniającego osoby na podstawie danych udostępnionych w Internecie, w celu 

wprowadzenia na rynek usługi odroczonych płatności w sklepach internetowych.   

Ocena będzie oparta o profilowanie osób, które umożliwia badanie osobowości lub zachowań 

jednostki, zainteresowania i nawyki, które mogą być przeanalizowane i przewidywane.  Profilowanie 

znalazło już swoje źródło w wielu dziedzinach życia w formie profili konsumenckich, profili ruchu, 

profili użytkowników czy też profili społecznych.  Profilowanie nie zawsze jest widoczne i może 

odbywać się bez wiedzy danego badanego. 

Typy danych wykorzystanych do tworzenia profilu osoby obejmują m.in:  

 zasoby Internetu i historii przeglądania;  

 wykształcenie i dane zawodowe;  

 dane pochodzące z istniejących relacji z klientami;  

 dane zgromadzone w celu oceny wiarygodności kredytowej;  

 dane finansowe i płatnicze;  

 skargi konsumentów lub zapytania;  

 dane dotyczące wyjazdów i lokalizacji;  

 dane dotyczące własności nieruchomości;  

 informacje z kart sklepowych i kart kredytowych;  
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 nawyki kupna konsumentów; 

 dane z aplikacji i urządzeń mobilnych, np. Trackery;  

 dane o stylu życia i zrachowaniach zebrane z telefonów komórkowych; - informacje Social 

Media; 

 systemy nadzoru wideo; 

 systemy biometryczne; 

 IoT - Internet rzeczy  

Rynek i inne systemy 

Na rynku istnieją podobne rozwiązania (Klarna, Synerise, Twisto.cz, Friendlyscore.com), które odniosły 

olbrzymi sukces rynkowy, jednak nie zostały udoskonalone o zalety technologii Blockchain. Najbardziej 

znany projekt Klarna jest obecnie wyceniany na ponad $ 2 000 000 000. 

Geneza i rozwiązanie 

Obecnie duży % koszyków zakupowych w sklepach internetowych jest porzucany ze względu na długi 

proces płatniczy lub brak możliwości natychmiastowego zapłacenia w wygodny sposób – np. brak 

karty płatniczej pod ręką, niewygodny system płatniczy w wersji mobile. Dzięki platformie FinScore 

będzie można po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji zamówić towar, przetestować go, a w ciągu 14 dni 

dopiero za niego zapłacić lub odesłać, jeśli nie spełni naszych oczekiwań. 

Względnie kwota może być automatycznie pobierana z depozytu, dzięki temu nie będziemy musieli 

wykonywać płatności ręcznie, gdy akurat nie mamy na to sposobności.  Do procesu weryfikacji 

scoringowej, system FinScore będzie też wykorzystywał dane o rozliczeniach i liczbie transakcji z 

innych sklepów internetowych, które będą współpracowały z systemem.  

Dla projektu FinScrore wstępnie zaplanowane prace B+R to: 

▪ Prace badawcze zmierzające do opracowania algorytmów opartych na sztucznych sieciach 

neuronowych – sztucznej inteligencji do wielokryterialnego wyszukiwania istotnych dla 

scoringu informacji z rozproszonych źródeł Big Data; 

▪ Prace badawcze zmierzające do opracowania algorytmów scoringowych opartych na 

sztucznych sieciach neuronowych do wielokryterialnej analizy danych i nadawania im scoringu 

oraz priorytetu ważności; 

▪ Praca badawcze nad mechanizmami i strukturami danych umożliwiającymi optymalne 

składowanie zgromadzonych danych Big Data i ich przetwarzanie; 

▪ Opracowanie algorytmów typu machine learning do „uczenia” się przez system sposobów 

zachowań klientów, celem opracowania „inteligentnych” modeli predykcyjnych, 

zwiększających trafność oceny wypłacalności klientów. 

Bazowe założenia naukowe projektu 

Celem projektu jest między innymi użycie metod sieci społecznych, które pozwalają analizować dane, 

dotyczące relacji pomiędzy ludźmi.   

Analiza sieci społecznych (SNA) jest metodą badania struktury społecznej i wzorów relacji pomiędzy 

ludźmi i grupami, pozwala również na badanie społecznych konsekwencji tych struktur (np.: alokacji 

zasobów, przepływów informacji, zmiany poglądów, itd.). Specyfika SNA polega przede wszystkim na 

odmiennej perspektywie badawczej, zgodnie z którą moc wyjaśniająca tkwi nie we właściwościach 

badanych podmiotów (tj. Ich cechach, postawach czy opisach ich zachowań), lecz przede wszystkim w 

relacjach zachodzących między nimi.  

Stąd też przedmiotem badania są w tym przypadku sieci relacji łączące różnego rodzaju elementy 

(tzw. węzły).  Rolę węzłów sieci pełnić mogą różne podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne. 

Strukturę sieci tworzyć będzie szeroki wachlarz relacji zaczynając od prostych relacji interpersonalnych 

(np. przyjaźń, powiązania rodzinne, współpraca, np. LinkedIn, Facebook) przez relacje gospodarcze 

(np. powiązania kapitałowe, współpraca w ramach aliansów strategicznych, udział w spółkach, 
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zarządach).  Ponadto badane relacje mogą mieć charakter symetryczny (odwzajemniony) lub 

jednokierunkowy, binarny (tj. jednowartościowy) lub wartościowany.  Tym samym można uznać, iż 

analiza sieci społecznych stanowi uniwersalne narzędzie badawcze mające swoje zastosowanie 

wszędzie tam gdzie przedmiotem analizy są wszelkiego rodzaju relacje. Obecnie SNA jako narzędzie 

naukowe jest powszechnie wykorzystywana w naukach społecznych, zarządzaniu, w badaniach 

Internetu czy w badaniach rynkowych. Ze względu na fakt, iż relacje są w centrum zainteresowania 

tej metody badawczej zbierane dane mają charakter relacyjny tzn. przynależą do elementów sieci 

połączonych daną relacją. Z tego też względu znacznie się różni charakterystyczny dla SNA proces 

przedstawiania i analizowania danych. Istnieją dwa podstawowe sposoby przedstawiania danych: za 

pomocą tablicy macierzowej oraz za pomocą diagramu wygenerowanego przez program 

wizualizacyjny.  

 SNA pozwala poddać analizie sieć na trzech podstawowych poziomach: 

 Na poziomie całej sieci (np. ilość relacji, tzw. gęstość sieci, dystans pomiędzy elementami 

sieci, wyodrębnienie rdzenia i peryferia sieci etc.);  

 Na poziomie poszczególnych części sieci (np. określenie relacji pomiędzy różnymi grupami, 

wskazywanie centralnych oraz wyizolowanych grup w sieci, wskazanie wąskich gardeł 

pomiędzy grupami etc.);  

 Na poziomie poszczególnych węzłów sieci (np. wskazanie elementów będących integratorami 

sieci, wskazanie głównych pośredników, wskazanie podmiotów peryferyjnych etc.)  

Wyniki analizy sieci społecznych, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu mogą być również opatrzone 

wizualizacjami, które znaczne ułatwiają dalszą interpretację i wnioskowanie.  Analiza sieci społecznych 

to względnie nowe i wciąż dynamicznie rozwijające się narzędzie badawcze, które doskonale wpisuje 

się nasz projekt.   

Wzrost popularności SNA związany jest ze wspomnianym rozwojem oprogramowania analitycznego, 

zwiększonym zainteresowaniem ze strony biznesu, jak również z działalnością wielu instytutów i 

organizacji działających na rzecz rozwoju tego narzędzia w tym między innymi:  International Network 

for Social Network Analysis, Network Roundtable, czy Institute for Social Network Analysis of the 

Economy. 

 

ICOExchanger 
 

System wzajemnej wymiany tokenów pomiędzy projektami w 

fazie ICO pozwalający na dywersyfikację ryzyka emisji 

własnej kryptowaluty oraz efektywną współpracę pomiędzy 

partnerskimi ICO. 

Unikatowe rozwiązanie na rynku pozwalające wymieniać się 

tokenami pomiędzy ICO (i posiadaczami tokenów ICO), które 

chcą się wzajemnie wspierać. Posiadacze tokenów jednego 

ICO będą mogli je wymienić na tokeny innego ICO. 

Podobne rozwiązanie oferuje ICOBOX – Interproject Token 

Swap, jednak w tym projekcie istnieje tylko możliwość 

wymienienia tokena ICOS na tokeny ICO realizowane 

wewnętrznie w obrębie platformy.  
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ICOStarter 
 

ICO Starter to program akceleracji dla projektów ICO 

zapewniający pełne wsparcie: technologiczne, biznesowe, 

marketingowe, prawne dla firm zainteresowanych 

uruchomieniem własnego ICO. 

Dedykowane rozwiązanie do kompleksowego uruchamiania 

ICO dla firm, które chcą wyemitować swój token oraz dla 

spółek giełdowych, które chcą stokenizować swoje 

akcje.  

Pakiety wsparcia ICOStarter będą obejmować między innymi: 

pełne rozwiązanie technologiczne, doradztwo prawne i 

biznesowe, stworzenie strony projektu, kreację WhitePaper 

oraz pełne wsparcie marketingowe i PR. Wszystkie usługi 

będą realizowane przez ekspertów z branży  Fintech / 

Blockchain.  

 

 

HFTProt 
 

HFT Prot to dedykowany protokół komunikacyjny oraz 

urządzenia komunikacyjne na potrzeby bardzo szybkiej 

transmisji danych wymaganej w HFT - High Frequency Trading, 

przeznaczony do tradingu na rynku kryptowalut. 

Projekt własnego dedykowanego protokołu komunikacyjnego 

oraz infrastruktury sieciowej – urządzeń komunikacyjnych 

wykorzystujących ten protokół (modemy, routery, ...) na 

potrzeby bardzo szybkiej transmisji danych do zastosowań HFT 

-High Frequency Trading. 

Dedykowany protokół transmisji danych stworzony do celów 

ultraszybkiej transmisji danych i urządzenia go obsługujące 

dadzą szansę na stanie się jednym ze światowych liderów na 

tym rynku.  

Na dziś aż trudno komuś z poza rynku w to uwierzyć, ale ponad 

50% transakcji na całym światowym rynku Forex (walutowym) 

jest zawieranych przez automaty działające z wykorzystaniem 

mechanizmów High Frequency Trading – Handlu Wysokich Częstotliwości. Taki system posiada każdy 

duży bank inwestycyjny.  

Celem tego projektu jest stworzenie systemu HFT dedykowanego dla rynku kryptowalut, 

uwzględniającego jego specyfikację i mechanizmy.  

HFT (High Frequency Trading) to technika inwestowania polegająca na zawieraniu wielu transakcji 

giełdowych w jak najkrótszym czasie, z wykorzystaniem specjalnie zaprogramowanych komputerów, 

które na podstawie algorytmów decyzyjnych automatycznie dokonują transakcji. Dla inwestorów 

wykorzystujących HFT znaczenie może mieć każda milisekunda (opóźnienie w reakcji może oznaczać, 
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że transakcję przeprowadzi ktoś inny). W handlu wysokich częstotliwości zysk z jednej transakcji może 

nie przekraczać ułamkowych części dolara (lub jednego pipsa w przypadku transakcji Forex). Cechą 

charakterystyczną HFT jest bardzo krótki czas między kupnem i sprzedażą danego instrumentu (czas 

liczony w milisekundach). 

High Frequency Trading to systemy umożliwiające graczom giełdowym zawieranie bardzo szybkich 

transakcji. Pozwalają wyprzedzać zlecenia sprzedaży czy kupna inwestorów, którzy nie korzystają z 

szybkich transakcji. Obecnie są one dostępne głównie na dużych giełdach zachodnich, ale ich 

popularność rośnie (na największych giełdach HFT generuje już większość obrotów). 

Ogólna idea: zautomatyzowany handel bazujący na bardzo małych zmianach kursów, ale częstych 

transakcjach. Podstawową bazą do algorytmów HFT nie są dane makroekonomiczne, czy cykle 

koniunkturalne w gospodarce, ale zachowanie cen poszczególnych instrumentów finansowych (nawet 

jeśli te ceny są mocno oderwane od rzeczywistej ekonomicznej wartości praw do określonego rodzaju 

majątku).  

W HFT najważniejsze jest wykorzystanie krótkoterminowych trendów przewagi popytu lub podaży i 

uprzedzenie konkurencji. Walka rozgrywa się o tysięczne, a nawet milionowe części sekundy. Duże 

środki inwestowane są w rozwój coraz szybszych modeli światłowodów. Kluczem wydaje się być 

perfekcja w samym zawieraniu transakcji (chodzi o szybkość reakcji) niż odpowiedni dobór 

instrumentów finansowych ze względu na rzeczywistą wartość praw, jakie zapewniają one ich 

posiadaczowi. 

Dlaczego chcemy stworzyć własny protokół HFT i urządzenia sieciowe? 

Transmisja bezstratna – obecnie używana w Internecie 

Na dziś cała komunikacja w Internecie opiera się na transmisji bezstratnej – to znaczy, że przesyłając 

dane z jednego komputera do drugiego nie jest dopuszczalne na koniec stracenie nawet jednego bita 

informacji.   

W większości typów plików, jeśli wytniemy nawet 1 bit to przestanie on działać i będzie nie do użycia. 

Taka pewność przesłania całości danych zajmuje dużo czasu w trakcie przesyłu i wymaga sporo 

nakładów też czasowych na spełnienie tych wymogów.   

Transmisja stratna – lepsza dla transakcji HFT 

Zakładana w tym projekcie transmisji to transmisja stratna, w której nawet 90% danych po drodze 

może ulec zagubieniu. Dla transmisji danych potrzebnych do HFT nie jest ważne żeby docierała całość 

danych, tylko żeby działo się to najszybciej jak to jest możliwe, szybciej niż przy przesyle przez inne 

kanały przesyłu.  

Normalna 7-dmio warstwowa komunikacja sieciowa oparta na modelu OSI zakłada bezstratność, tu 

jest to nie potrzebne i podejście do zagadnienia metodą umożliwiającą starty bardzo przyspieszy 

przesył danych.  

Nawet jeśli tylko kilka procent danych zostanie skutecznie przesłanych przy użyciu komunikacji 

stratnej, byle szybciej niż normalnymi protokołami wykorzystywanymi przy komunikacji w Internecie 

to będzie to wystarczającego, żeby wygrywać na rynku HFT.     

Żeby przesyłać dane w taki sposób z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury sieciowej, 

wymagane jest stworzenie własnego protokołu komunikacyjnego oraz własnych urządzeń sieciowych 

potrafiących korzystać z tych protokołów. Jest to potrzebne na wejściu sygnału i na jego wyjściu, 

przesył przez sieć może się odbywać przy wykorzystaniu obecnie istniejącej infrastruktury sieciowej. 

W projekcie HFTProt wstępnie zakłada sie wykonanie poniższych prac B+R: 

 Badania nad stworzeniem protokołu komunikacyjnego dedykowanego do transakcji HFT -High 

Frequency Trading; 
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 Badania nad dostosowaniem zgodności przesyłu danych z użyciem protokołu 

komunikacyjnego HFT Prot w warunkach zastosowania siedmiowarstwowej struktury sieci OSI 

RM; 

 Badania nad możliwością użycia protokołu komunikacyjnego HFT Prot w wielowarstwowej 

strukturze sieci ISO OSI RM (ISO Open Systems Interconnection Reference Model); 

 Badania nad opracowaniem prototypowego urządzenia komunikacyjnego typu router 

wykorzystujące protokół komunikacyjny HFT Prot; 

 Badania nad opracowaniem prototypowego urządzenia komunikacyjnego typu modem 

wykorzystujące protokół komunikacyjny HFT Prot; 

 Badania nad algorytmami optymalizacyjnymi szybkości przesyłu danych protokołem HFT Prot; 

 Badania wydajności tunelowania transmisji danych; 

 Badania bezpieczeństwa transmisji danych; 

 Badania szybkości transmisji danych zależnie od wykorzystanych węzłow przesyłowych; 

 Przeprowadzenie badań analizy protokołów stosu TCP/IP wykorzystujące protokół 

komunikacyjny HFT Prot 

CryptonBenefit 
 

System motywacyjny dla firm oparty na blockchain z opcją 

natychmiastowej płatności za wykonanie określonych zadań z 

pominięciem skomplikowanej procedury księgowej, wydłużającej 

proces płatności do kilku tygodni. 

Projekt dla firm, które chcą zmienić swoje systemy motywacyjne 

tak, aby wynagradzać pracowników zaraz po wykonaniu przez 

nich pracy, a nie np. kilka tygodni później po przejściu 

skomplikowanej procedury księgowej. System będzie tak 

zrealizowany, żeby można było go sobie wyklikać bez 

konieczności oprogramowywania smart contractów. 

Projekt wykorzysta zelety blockchain – szybkość, bezpieczeństwo, 

gwrancja wykonania płatności wynikająca z zasad Smart 

Contract. 

 

Crypton ICO Rating 
Stworzenie wiarygodnego ratingu ICO, w którym projekty będą oceniane przez ekspertów z rynku 

Fintech / Blockchain posiadających olbrzymie doświadczenie biznesowe i inwestycyjne wyniesione z 

tradycyjnych rynków FinTech. 

Na dziś część ratingów jest tworzona przez osoby bardzo młode, bez większego doświadczenia w 

rynku inwestycyjnym. Osoby te szybko zaadoptowały się do świata kryptowalut i bardzo dobrze 

wykorzystały niszę – za co je bardzo cenimy. 

Naszym zdaniem przyda się też rating kruptowalut oparty na tradycyjnych kryteriach inwestycyjnych, 

stosowanych w tradycyjnym świecie inwestycji venture capital / private equity w połączeniu ze 

specyficznymi kryteriami wymaganymi dla analizy projektów kryptowalut / ICO. 

Rating ten będzie opracowywany szczególnie na potrzeby własne funduszu Crypton, celem oceny 

projektów inwestycyjnych ICO w które będzie inwestował fundusz Crypton. Wyniki oceny w postaci 

ratingu i uzasadnienia udostępnimy zarówno na platformie Crypton jak i damy do nich dostęp też 

wszystkim innym zainteresowanym, dystrybuując szeroko w Internecie. 
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Sami będziemy inwestować w ICO / kryptowaluty na bazie tego ratingu, więc unikniemy tym sytuacji 

gdzie ktoś płaci i dostaje wysokie ratingi.   

Crypton ICO Creator 
Stworzenie usługi typu SaaS do bezpiecznego uruchamiania ICO wraz z całym pakietem rozwiązań, 

np.:  

 Gotowy system płatniczy w kryptowalutach i fiat 

 Panel do zakupu tokenów 

 Gotowy panel administracyjny do zarządzania dystrybucją tokenów  

 Gotowy panel administracyjny do zarządzania użytkonikami  

 Zgodność z wymogami zapobiegania praniu brudnych pieniędzy KYC (Know your customer) 

 Zgodność z wymogami AML (Anti-Money Laundering) 

 Zgodność z SAFT (Simple Agreement for Future Tokens) 

 Generator Smart Contract 

 Program referencyjny 

 Konfiguracja sprzedaży tokenów.  

 Wsparcie w emisji tokenów na giełdach 

 Wsparcie w masowych mechanizmach marketingowych 

 Wsparcie w doborze jurysdykcji prawnych, … 

 Obsługa międzynarodowa serwerów  

 Wsparcie dla zgodności z PCI DSS 

 Zabezpieczenie przed atakami DDoS 

Dostarczenie takiej usługi pozwoli w szybkim czasie rozpocząć emisję ICO i przyjmowanie środków, 

dzięki czemu zaoszczędzi bardzo dużo czasu i pieniądzy, które musiałyby zostać wydane na prace IT i 

szereg innych, a w tym przypadku będą mogły zostać wykorzystane na dopracowanie merytoryki ICO, 

promocję i rozwój ICO.   

Zródła zewnętrzne: 

O AML:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Know_your_customer 

O KYC: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Know_your_customer 

Crypton Certificate BI DSS 
 

Certyfikacja BI DSS (Blockchain Industry Data Security Standard) 

potwierdzająca prawidłowy poziom bezpieczeństwa dla giełd 

kryptowalut. Odpowiednik certyfikacji dla systemów kart płatniczych 

- PCI DSS. (Payment Card Industry Data Security Standard). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Payment_Card_Industry_Data_Security

_Standard 

Bardzo wiele razy w świecie kryptowalut, zwłaszcza w jego 

wcześniejszych latach dochodziło do włamań do giełd kryptowalut i 

kradzieży środków. Można bardzo znacząco to ograniczyć porzez 

zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Chcemy to 

wspomóc poprzez stworzenie i wydawanie certyfikatów 

bezpieczeństwa dla giełd kryptowalut.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Know_your_customer
https://en.wikipedia.org/wiki/Know_your_customer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Payment_Card_Industry_Data_Security_Standard
https://pl.wikipedia.org/wiki/Payment_Card_Industry_Data_Security_Standard
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Każda giełda kryptowalut będzie mogła się do nas zwrócić o wydanie certyfikacji BI DSS, wówczas 

wykonanymy bardzo gruntowny jej audyt bezpieczeństwa, przekażemy uwagi co wymaga poprawy 

aby spełnić wymogi bezpieczeństwa koniecznie dla uzyskania certyfikacji BI DSS a po ich spełnieniu 

wydamy certyfikat BI DSS, który będzie wymagał corocznego audytu celem sprawdzenia czy normy 

bezpieczeństwa są nadal na odpowiednim poziomie.       

ROADMAP 
 

Q2 2017 

 Zebranie zespołu funduszu 

 Rozdzielenie ról i obowiązków wśród zespołu 

 Analiza proponowanych kandydatów do portfolio projektów 

 

Q3 2017 

 Inicjacyjne zebranie $1M na działanie funduszu 

 Pierwsza pula inwestycji: CryptonAR and CryptonEx 

 Pierwsze inwestycje w zewnętrzne ICO / kryptowaluty 

Q4 2017 

 Przygotowania do ICO 

 Rozwój Kryptowaluty 

 Opracowanie globalnej strategii marketingowej i PR 

 Opracowanie strategii biznesowej 

 Rozwój strategii IT 

 

Q1 2018 

 Założenie dedykowanej spółki dla funduszu Crypton Venture Capital 

 Skompletowanie pełnej kadry funduszu 

 Start ICO 

 Rozwój platformy Crypton.vc 

 

Q2 2018 

 Gruntowne analizy podatków inwestycyjnych 

 Głosowanie nad kolejnymi propozycjami inwestycyjnymi 

 Inwestycje w pierwszą pulę projektów 

 

Q3 2018 

 Start rynkowy pierwszych inwestycji: CryptonAR i CryptonEx 

 Głosowanie nad kolejnymi propozycjami inwestycyjnymi 

 Wypłata pierwszych dywidend dla posiadaczy tokenów Crypton 
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CRYPTON VC - RECENZJE 
 

W swojej karierze, przez ponad 5 lat pracowałem, jako Szef Innowacji w 
firmie Mastercard. Nauczyło mnie to otwartości na nowe technologie i 
koncepcje, ale również chłodnej oceny sytuacji i rzeczowego, 
biznesowego podejścia. 

Crypton VC posiada zespół, który wie jak stworzyć wiarygodny fundusz 
Venture Capital. Mają również dobrą intuicję i pełen zasób kompetencji, 
aby efektywnie analizować kolejne pomysły biznesowe czy też startupy, 
w które Crypton będzie inwestował. 

Dodatkowo posiadają udokumentowane doświadczenie w 
przeprowadzaniu inwestycji w sumie na łączną kwotę ponad 150 

milionów dolarów. Myślę, że marzyli o stworzeniu wspólnego funduszu venture capital od lat. ICO to 
wielka szansa dla solidnych, wiarygodnych ludzi takich jak zespół Crypton VC. 

Myślę, że to co czyni Crypton wiarygodnym to zespół i ludzie go tworzący. Większość z nich znam 
osobiście od wielu lat i czuję, że są w stanie wprowadzić w życie, interesujący i zyskowny projekt, 
który zamieni się w odnoszący sukcesy fundusz venture capital. 

Średni okres inwestycji w projekty typu venture capital wynosi 5-7 lat. My jako Crypton, inwestować 
będziemy w projekty na najwcześniejszej fazie rozwoju, kiedy wykazują maksymalne wzrosty. 

W skali ostatnich lat,  rynek kryptowalut i ICO jest w bardzo dynamicznym trendzie wzrostowym. Jeśli 
połączymy to z faktem, że ludzie tworzący fundusz Crypton wiedzą, co robią i wiedzą, w jaki sposób 
unikać porażek - odpowiedź na to pytanie przychodzi sama. 

Większość projektów ICO nie realizuje obiecanych założeń dlatego, że od początku zespoły większości 
ICO są nastawione tylko na zebranie środków, pomijając w planowaniu etap realizacji przedsięwzięcia 
już po zakończeniu ICO.  

Bardzo doceniam, że w przypadku funduszu Crypton model funkcjonowania funduszu i proponowane 
portfolio inwestycyjne są znane już przed rozpoczęciem ICO.  

Co dodatkowo bardzo uwiarygodnia ICO funduszu Crypton to fakt, że już 2 projekty z proponowanego 
portfolio funduszu są już zrealizowane i działające na poziomie MVP - Minimal Valuable Product, w tym 
jeden z nich - CryptonAR, system do arbitrażu na rynku kryptowalut jest już zarabiającym projektem, 
z bardzo wysoką stopą zwrotu. Projekt ten jest realizowany wspólnie z dużym funduszem 
hedgingowym, posiadającym łączne aktywa na ponad $10M i od wielu lat inwestującym na rynku 
Forex, a teraz też już od pewnego czasu także na rynku kryptowalut, mając w niego zaangażowane 
już miliony dolarów. Zarządzający funduszem hedgingowym posiada wieloletnie doświadczenie 
inwestycyjne, w tym również jako makler na Wall Street.    

Moim zdaniem gwarantuje to, że zespół Crypton chce faktycznie zrealizować przyjęte założenia i 
profesjonalnie poprowadzić fundusz Venture Capital, o czym zresztą świadczy też bardzo duże 
doświadczenie zespołu, potwierdzone skutecznym przeprowadzeniem łącznie ponad 50-ciu inwestycji 
venture capital i private equity. 

Obecnie, jako prezes spółki uPaid, odpowiadam za nowoczesne technologie płatnicze dla banków oraz 
firm m.in. z sektora e-commerce. Postaram się jak tylko mogę wesprzeć zespół Crypton VC całym 
swoim doświadczeniem odnośnie bezpieczeństwa w płatnościach, aby ich wizja mogła została 
zrealizowana w 100%. 
 

Krzysztof Drzyzga 
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Jako Head of Product Management w Visa czy prezes spółek 

płatności internetowych SkyCash i mPay, miałem do czynienia z 

bardzo wieloma projektami z branży Fintech. Na bazie tych 

doświadczeń mogę jednoznacznie ocenić, że portfolio projektów 

funduszu Crypton zawiera atrakcyjne i bardzo dobrze rokujące 

projekty, które z przyjemnością będę wspierał całym swoim 

ponad 15-letnim doświadczeniem w branży Fintech. 

Pierwszą kryptowalutą, w którą się zaangażowałem była 

kryptowaluta AtenCoin, która była wprowadzana na rynek już w 

2013 roku. Wiele razy byłem zapraszany do grona inwestorów i 

doradców w projektach ICO, ale zawsze odmawiałem. Głównie z tego powodu, że dla mnie bardzo 

ważne jest, aby angażować się w rzeczy, w które wierzę. Muszę wierzyć w zespół, wierzyć w pomysł, 

ale najważniejsze muszę wierzyć, że rezultat końcowy będzie warty zaangażowania. Crypton VC 

spełnia dla mnie wszystkie te wymagania. 

W swojej karierze budowałem firmy, jak i zbierałem fundusze od inwestorów. Zawsze powtarzałem: 

“Proszę, nie inwestujcie w coś, w co nie wierzycie, bądź nie jesteście w stanie uwierzyć. A jeśli 

wierzycie, bądźcie przygotowani na długą podróż, ponieważ budowanie czegokolwiek nowego jest 

ciężką pracą”.  

Z mojego doświadczenia wynika, że większość projektów ICO tworzą bardzo młode osoby, nie 

posiadające prawie żadnego doświadczenia biznesowego i inwestycyjnego. Uniemożliwia to 

przeprowadzenie ważnych, kompetentnych analiz biznesowych przedsięwzięcia, na które zbierają 

środki w ramach ICO. 

Co więcej nabywcy tokenów w większości ICO, nie mają pojęcia, jak wykorzystywane są zebrane 

środki, a brak transparentności to brak zaufania.  

W przypadku funduszu Crypton wygląda to absolutnie inaczej, zespół Crypton posiada ogromne 

wieloletnie doświadczenie zarówno w realizacji bardzo zaawansowanych systemów IT jak i obszarze 

inwestycyjnym, międzynarodowym handlu czy marketingu na skalę globalną. Jest to potwierdzone 

między innymi wielokrotnymi nagrodami w konkursach projektów inwestycyjnych. Zespół Crypton 

może się poszczycić takimi wyróżnieniami jak: wygrana w polskiej edycji Dragon’s Den, wygrana w 

konkursie na najlepszy startup, organizowanym przez TMT Venture na Warsaw Stock Exchange czy 

nominacja od SeedCamp Bercalona w kategorii najlepszy e-business. 

Jeśli mówimy o Crypton V, mamy na myśli nowy wymiar świata inwestycji. Głęboko wierzę, że Crypton 

Venture Capital odniesie sukces, a wartość jego tokenów będzie bardzo dynamicznie rosnąć. Na 

sukces składa się jednak przede wszystkim ciężka praca zespołu oraz nakłady inwestycyjne, które 

należy ponieść. To co robimy, to dajemy Crypton VC finansowanie, aby mogli zrealizować swoją wizję i 

zmienić świat inwestycji FinTech, jaki znamy. 

Piotr Warsicki 

Obecnie startuje bardzo wiele projektów ICO. Bardzo ważnym 

jest, aby w spojrzeniu na nie potrafić dostrzec różnicę między 

wiarygodnym zespołem, który ma wieloletnie doświadczenie w 

realizacji projektów IT i Fintech oraz bardzo dobry i przemyślany 

pomysł na projekt ICO a zespołem, który ma jedynie pomysł, i to 

bardzo często oparty na nierealnych założeniach. 

 Śledząc rynek ICO widzę masę projektów, które będąc oparte 

na blockchainie Ethereum obiecują rzeczy, które są niemożliwe 

do realizacji przez blockchain Ethereum a co za tym idzie -  te 
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projekty są nierealne do zrealizowania.  

Fundusz Crypton posiada wiarygodny zespół, który ma wieloletnie doświadczenie w realizacji 

projektów IT i Fintech. Stoją za nim między innymi dwie duże spółki: uPaid - spółka będąca  oficjalnym 

partnerem MasterCard oraz ITligent Group - spółka IT, posiadająca wieloletnie doświadczenie w 

realizacji systemów IT, w tym FinTech, zatrudniająca ponad 70 osób, w tym kilkudziesięciu 

programistów, posiadająca wśród swoich klientów takie firmy jak PZU, Gorilla Group czy RTB House. 

ITligent prowadzi również działalność inwestycyjną, inwestując w projekty z obszarów: FinTech / 

Blockchain / MedTech czy e-Marketing.   

Dyrektor Zarządzający Crypton Venture Capital, Jacek Nowak posiada wieloletnie doświadczenie jako 

inwestor, zasiadał również w zarządach i był udziałowcem wielu spółek, głównie z sektora IT / 

Internet. W swojej karierze pracował jako Investment Development Director w grupie kapitałowej 

Arteria S.A., notowanej na Warsaw Stock Exchange. Na koncie ma dwie inwestycje zrealizowane 

razem z grupą Wirtualna Polska - spółką posiadającą największe dwa portale internetowe w Polsce. 

Grupa Wirtualna Polska jest notowana na Warsaw Stock Exchange, z kapitalizacją prawie pół 

miliarda dolarów. Wcześniej Jacek Nowak przez kilka lat uczestniczył w budowie systemów 

bankowych i wielu innych korporacyjnych systemów IT, pracując w takich firmach jak Oracle czy 

Accenture. 

CTO Crypton Venture Capital, Marcin Grzebyk to Dyrektor IT z ponad 15-letnim doświadczeniem, 

również jako inwestor, co jest wyjątkowym połączeniem kompetencji technicznych oraz podejścia 

biznesowego i inwestycyjnego. W swojej karierze, pracując między innymi w dwóch funduszach 

Venture Capital, przeprowadził procesy inwestycyjne dla ponad 20 projektów, na łączną kwotę ponad 

$5M. 

Ja sam jestem ściśle związany z nowymi technologiami i specjalizuje się w projektach internetowych i 

w związku z tym doskonale pamiętam boom na spółki Internetowe, czyli tzw. dotcomy. Obecna 

sytuacja na rynku kryptowalut i ICO pozwala dostrzec analogię do tamtych wydarzeń, jednakże tak 

jak w przypadku bańki internetowej - najsilniejsi przetrwają i wyrosną na takich gigantów ja Google 

czy Facebook. Wierzę, że doświadczenie zespołu funduszu Crypton zaowocuje stworzeniem solidnego i 

nowoczesnego funduszu venture oraz da podstawy do budowy świata inwestycji, jakiego nie znamy - 

opartego o rewolucyjną technologię blockchain, która całkowicie odmieni świat finansów i Internetu.  

Ogromną zaletą funduszu Crypton, jest umożliwienie inwestorom współdecydowania w drodze 

głosowania na platformie Crypton.vc o inwestycjach, które będą realizowane przez fundusz.  Daje to 

indywidualnemu inwestorowi, możliwość bezpośredniego decydowania o wyborze projektów 

inwestycyjnych do portfolio funduszu.  

Jest to coś co w przypadku klasycznych funduszy venture capital praktycznie nie występuje i stanowi 

to ogromną przewagę funduszu Crypton nad klasycznymi funduszami typu venture capital czy private 

equity. 

Każdy projekt, poddawany będzie oczywiście wielokryterialnym analizom wg schematów określonych 

już na ten moment w whitepaper. 

Cena emisyjna tokenów Crypton, to ogromna okazja inwestycyjna, w stosunku do potencjalnej jego 

wartości w przyszłości. Innymi słowy, kupujesz przyszłość, po dzisiejszej cenie i choć inwestycja w ICO, 

wiąże się z ryzykiem, to zdecydowałem się zainwestować w Crypton oraz razem z nimi rozpocząć 

zmianę teraźniejszości w przyszłość. 

Władysław Farafanow 
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