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Oświadczenie
Niniejszy dokument, jak również wszelkie inne dokumenty opublikowane w związku z
niniejszą białą księgo, dotyczy emisji tokenów (token GBX) osobom (inwestorom) w
odniesieniu do planowanego rozwoju i wykorzystania platformy przez różnych uczestników.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty papierów wartościowych lub promowania ,
zaproszenia lub zdobywania zamówień do celów inwestycyjnych. Niniejsze zasady
inwestowania nie stanowią dokumentu ofertowego usług finansowych lub prospektu. Emisja
tokenów zakłada i obejmuje rozwój i wykorzystanie eksperymentalnej platformy
(oprogramowania) oraz technologii, które mogą skutkować korzyściami lub osiągnąć cele
określone w białej księdze. Zakup tokenów wiąże się z dużym ryzykiem dla każdego
inwestora. Tokeny nie stanowią akcji, udziałów, jednostek, tantiem ani praw do kapitału,
zysków lub dochodów na platformie lub w oprogramowaniu albo w podmiocie, który emituje
tokeny, lub w jakiejkolwiek innej firmie lub własności intelektualnej związanej z platformą lub
jakimkolwiek innym publicznym lub prywatnym przedsiębiorstwem , korporacją, fundacją lub
innym podmiotem znajdującym się pod jakąkolwiek jurysdykcją. Dlatego też tokeny nie
stanowią papierów wartościowych lub podobnych interesów prawnych.
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01 WPROWADZENIE
Bitcoin i kryptowaluty oparte na protokole bitcoina zadomowiły się na dobre. W swojej istocie
protokół bitcoina ma właściwą formułę do osiągnięcia pozycji wiodącej i powszechnie akceptowanej
waluty. Bitcoin już funkcjonuje jako środek przechowywania wartości i środek płatniczy. Jednakże, aby
osiągnąć pozycję liczącej się jednostki rozrachunkowej w handlu globalnym, musi on zostać
wyskalowany pod względem technicznym i ekonomicznym.
Biała księga nie odnosi się do kwestii skalowania technicznego bitcoina. Zamiast tego koncentruje się
na wyzwaniach skalowania ekonomicznego, z którymi bitcoin musi się zmierzyć. Bitcoin wykazał
imponujący wzrost. Startując jako projekt open-source w 2009 r. i osiągając wielomiliardową
kapitalizacje rynkową, obecnie znajduje się w centrum uwagi najważniejszych mediów finansowych.
Aby bitcoin mógł stać się jeszcze bardziej powszechną walutą, a gospodarka bitcoinowa pełniła
wiodącą rolę jako środek płatniczy na globalnych rynkach finansowych, musi on znacznie zwiększyć
swoją skalę. Przy osiągnięciu właściwej skali bitcoin mógłby być stosowany do rozliczeń w globalnym
handlu surowcami, takimi jak metale szlachetne, metale nieszlachetne stosowane w przetwórstwie i
różnych rodzajach przemysłu, handlu artykułami konsumpcyjnymi, np. kawą, pszenicą, kukurydzą
oraz produktami energetycznymi, np. ropą. Przy takiej skali Bitcoin mógłby zwiększyć znaczenie jako
jednostka rozrachunkowa poprzez jej wykorzystanie w rozliczeniach wysokiej dużych transakcji
handlowych polegających na regionalnym lub międzynarodowym imporcie i eksporcie wyrobów lub
dóbr konsumpcyjnych przy istnieniu rozliczanych pieniężnie i fizycznie dostarczanych instrumentów
dostępnych zarówno dla producentów, jak i spekulantów.
Trzy funkcje pieniądza to (1) przechowywanie wartości, (2) środek płatniczy oraz (3) jednostka
rozrachunkowa i działają one hierarchicznie, zwłaszcza w przypadku wprowadzania nowego
pieniądza takiego jak bitcoin. Jeśli dwie osoby są gotowe traktować jakieś dobro jako środek
przechowywania wartości (tezauryzacji) przy dokonywaniu transakcji, wówczas takie dobro może stać
się środkiem płatniczym. Stosunek ten ma charakter sekwencyjny. Analogicznie, jeśli jakieś dobro jest
w znacznym stopniu stosowane jako środek płatniczy przez społeczeństwo, wówczas może ono
również zostać uznane za jednostkę rozrachunkową. Niektórzy ekonomiści uważają jednostkę
rozrachunkową za ostateczną i najważniejszą cechę pieniądza, ponieważ oznacza to, że dobra i usługi
mogą zostać wycenione za pomocą numéraire, czyli podstawowego dobra służącego do obliczania
wartości.
Zazwyczaj przyjmuje się, że sprawowana przez banki centralne kontrola nad jednostką
rozrachunkową jest cechą definiującą politykę monetarną. W hierarchii pieniądza od środka
przechowującego wartość poprzez środek płatniczy aż po jednostkę rozrachunkową Globitex mierzy
w funkcję środka płatniczego, co bez wątpienia stworzy podwaliny dla bitcoina jako światowego
numéraire.
Aby ekonomia oparta bitcoinowa mogła osiągnąć odpowiednią skalę, będzie ona musiała znacznie
zwiększyć płynność, co w rezultacie najprawdopodobniej doprowadzi do większej stabilności cen.
Zwiększona płynność i względna stabilność cen stanowią konieczny krok w rozwoju bitcoina i
kryptowalut jako globalnego środa płatniczego. Powstanie stabilnych rynków kapitałowych wraz z
odpowiadającymi im stopami procentowymi doprowadzi do powstania naturalnych, opartych na
rynku stóp referencyjnych, a tym samym zwiększy płynności i stabilność cen.
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W celu usprawnienia wykorzystania bitcoina jako środka płatniczego na skalę przemysłową
proponujemy wykorzystanie istniejącej infrastruktury giełdy Globitex i jej rozbudowę do osiągnięcia
giełdy, która stworzy globalne funkcje rynków spot i instrumentów pochodnych, na których
standardowe instrumenty na rynkach pieniężnych i główne dobra konsumpcyjne są notowane z
rozliczeniami pieniężnymi, a następnie fizycznie dostarczane, i na których bitcoin byłby używany jako
waluta bazowa, czyli jednostka rozrachunkowa.
W celu osiągnięcia tego celu Globitex emituje token narzędziowy GBX. Token ten zostanie
wyemitowany jako EIP-20 (wcześniej znany jako ERC-20) zgodny z inteligentnym kontraktem
Ethereum. Token GBX będzie w głównej mierze stosowany do rozliczania transakcji na giełdzie
Globitex w charakterze tokena prowizji. Token GBX będzie również pełnił funkcje w ramach
programów lojalnościowych przewidzianych dla klientów i inwestorów Globitex, przy czym inwestorzy
będą czerpać korzyści z ogólnego powodzenia firmy. Token GBX można nabyć w ramach sprzedaży
tokena Globitex (www.globitex.com) za pomocą Ether (ETH), Bitcoin (XBT) and Bitcoin Cash (BCH).
Rozwój projektu będzie przeprowadzany etapowo, a każdy etap będzie dotyczyć pracy zespołu nad
osiągnięciem kamieni milowych zgodnie z informacjami podanymi w białej księdze.

02 TOKEN GBX
W celu osiągnięcia celów biznesowych wyznaczonych w białej księdze firma Globitex Limited,
niepubliczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) założona w Gibraltarze, której
wyłącznym posiadaczem jest AS Globitex Holding (Łotwa), wyemituje token oparty na inteligentnym
protokole Ethereum EIP-20 (znanym wcześniej pod nazwą ERC-20). Zyski osiągnięte przez Spółkę ze
sprzedaży tokena zostaną wykorzystane do uzyskania rożnych praw do korzystania, użytkowania i
licencji istniejącej infrastruktury IT i platformy handlowej Globitex. Ponadto Spółka wykorzysta zyski
pochodzące ze sprzedaży tokena do dalszego rozwoju ekosystemu, infrastruktury i platformy
handlowej zgodnie z celami opisanymi w białej księdze w celu polepszenia usług, które można
wymienić za Token.

Zastosowanie
Token GBX będzie przede wszystkim wykorzystywany jako środek płatniczy w handlu na giełdzie
Globitex jako token prowizji, jak również będzie on stosowany w ramach programów lojalnościowych.
Wykorzystane tokeny GBX będą spalane, a tym samym na stałe usuwane z obiegu. Token GBX będzie
można wykorzystywać do pokrycia opłat prowizji za handel na platformie Globitex. Wszyscy
zarejestrowani klienci giełdy Globitex będą mogli wykorzystać tokeny GBX do opłacenia prowizji.
Początkowo tokeny objęte będą znaczną premią w wysokości nie mniejszej niż 20%. Oznacza to, że
przy cenie GBX 1 = 0,10 EUR klient, który będzie chciał skorzystać z GBX do wykonania płatności
handlowej, będzie mógł skorzystać z następującego bonusu: GBX 1 = 0,10 EUR + 20%. Z biegiem
czasu, w zależności od ogólnego sukcesu Spółki, bonus ten ulegnie znacznemu zwiększeniu w celu
stymulowania ogólnego wykorzystania tokenów GBX do rozliczeń handlowych.

www.globitexico.com

Storona 5 z 10

Skalowanie gospodarki bitcoinowej
Co więcej Globitex będzie oferować innym firmom członkowskie programy lojalnościowe oparte na
powodzeniu w celu wynagrodzenia swoich klientów i posiadaczy tokenów przez okres żywotności
tokena GBX.
Planuje się, że okres żywotności tokenów GBX będzie wynosił 10 lat, w którym to czasie tokeny będą
mogły być wykorzystywane w programach lojalnościowych lub innych ustanowionych korzyściach
zależnych od sukcesu. Po upłynięciu 10 lat Spółka dokona przeglądu programu tokena GBX i
wprowadzi niezbędne zmiany w celu zapewnienia kontynuacji programu.

03 DANE TOKENA
Nazwa tokena: Globitex
Symbol tokena: GBX
Okres żywotności tokena: 10 lat (z możliwością wydłużenia)
Środowisko wykorzystania tokena: Platforma Ethereum
Standard tokena: Inteligentny kontrakt zgodny z Ethereum EIP-20 (znanym wcześniej jako ERC-20)
Jednostki dziesiętne tokena: 8
Waluty sprzedaży tokena: Ether (ETH), Bitcoin (XBT), Bitcoin Cash (BCH)
Standardowa cena emisji tokena: GBX 1 = 0,10 EUR
Minimalna docelowa wartość sprzedaży, w tym przedsprzedaż: równowartość 1,000,000 EUR
Limit sprzedaży: równowartość 10,000,000 EUR
Minimalna kwota zakupu: równowartość 10 EUR
Maksymalna kwota zakupu przez kupującego: równowartość 3,000,000 EUR
Data rozpoczęcia sprzedaży: początek 2018 r.
Data zakończenia sprzedaży: Zostanie ogłoszona w późniejszym terminie

04

RABATY DLA WCZESNEGO UCZESTNICTWA W TRAKCIE
PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY TOKENÓW

Rabat 10% na pierwsze 5,000,000 sprzedanych tokenów GBX
Rabat 5% na następne 10,000,000 sprzedanych tokenów GBX

05

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ZA
POWODZENIE FIRMY

10% wynagrodzenie za powodzenie przez okres żywotności tokena GBX
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06

DYSTRYBUCJA TOKENÓW I OKRESY OGRANICZENIA
ZBYWALNOŚCI

65% puli tokena GBX zostanie sprzedanych inwestorom, natomiast 35% zostanie przeznaczonych na
przyszły użytek Spółki, w tym: 5% na programy bounty i programy partnerskie; 10% na rozwój biznesu
(np. powiększenie zespołu, marketing, wynagrodzenia za bezpieczeństwo, konferencje itd.) oraz dwie
transze po 10% wydawane każdego w każdym roku następującym po zakończeniu sprzedaży tokena
na cele dalszej promocji biznesu.

07 ETAPY ROZWOJU BIZNESU
Globitex to giełda bitcoina o skali instytucjonalnej, posiadająca niedoścignione możliwości API dla
bezpośredniego dostępu do rynku. Projekt uzyskał już ponad 1 000 000 EUR w ramach średnio- i
długoterminowych inwestycji w celu stworzenia giełdy bitcoinów, która odzwierciedlałaby
przyświecającą naszemu zespołowi wizję tego, jak powinna wyglądać giełda pod względem łączności,
dopasowania, rozliczeń i raportowania. Obecnie na giełdzie Globitex można handlować bitcoinami i
Bitcoin Cash w zamian za euro.
W celu osiągnięcia celów wyznaczonych w białej księdze Globitex nakreślił mapę wyszczególniającą
etapy rozwoju biznesowego. Zaproponowana sprzedaż tokena, która obejmuje emisję i dystrybucję
tokena GBX, sfinansuje początkowy rozwój projektu. Z biegiem czasu Globitex będzie starał się
uzyskać odpowiednie licencje regulacyjne w jednej lub kilku jurysdykcjach europejskich.

08 ETAP I: RYNEK SPOT FX I REPO
Skalowanie rynku spot FX, na którym można sprzedawać bitcoiny za pieniądz
fiducjarny i inne kryptowaluty
Będzie to obejmowało działania w trakcie rozwoju biznesu mające na celu ustanowienie
dodatkowych kontaktów z bankowych z partnerami bankowymi na całym świecie przez cały wachlarz
walut. Etap ten będzie również obejmował przeprowadzenie gruntownej oceny bezpieczeństwa i
biznesu, w tym rozwój rozszerzeń dla systemów płatności opartych na najwyższych standardach
bezpieczeństwa przed dodaniem innych kryptowalut jako instrumentów handlowych na Globitex.
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Wdrożenie możliwości handlu w oparciu o depozyt zabezpieczający na rynku
FX - REPO
Poprzez umożliwienie klientom Globitex możliwości wzajemnego pożyczania z opcją REPO, czyli
instrumentem opartym na umowie odkupienia z ustalonym terminem wymagalności, klienci Globitex
będą mogli korzystać z pożyczonych funduszy do prowadzenia handlu z dźwignią; pożyczki będą
udostępniane jako instrumenty zabezpieczone długiem, które mogą być również wykorzystane na
cele pozagiełdowe. To z kolei stworzy rynek pieniężny dla bitcoina i innych kryptowalut, a tym samym
doprowadzi do powstania stóp procentowych opartych na rynku. Globitex poszerzy kluczową
funkcjonalność na poziomie systemu w celu wdrożenia handlu w oparciu o depozyt zabezpieczający
na FX bazującego na zasadzie pożyczek peer-to-peer. Co więcej, w celu umożliwienia walutowych
instrumentów REPO, będzie trzeba wdrożyć nowy moduł ryzyka.

Notowanie transakcji spot na metale szlachetne
Globitex uruchomi handel towarami w bitcoinach, począwszy od dostarczanego złota na rynku spot.
Złoto jest dla nas oczywistym początkowym wyborem, ponieważ sam bitcoin jest nazywany cyfrowym
złotem. Globitex opracuje arkusz zleceń i kanały dystrybucji dla złota kupowanego na Globitex za
bitcoiny.

09

ETAP II: BIBOR, RYNKI PIENIĘŻNE I TOWAROWE
INSTRUMENTY POCHODNE

Rozwinięcie bitcoinowych rynków pieniężnych - BIBOR
Skumulowanie wiodących rynków stóp procentowych dla pożyczek w bitcoinach opartych na
depozycie zabezpieczającym, w tym możliwość udzielania pożyczek, wprowadzona przez Globitex na
etapie I, w celu stworzenia zbywalnego produktu oprocentowanego. Nadanie rynkowi nazwy BIBOR
(Bitcoin Inter-Broker Offered Rate, tj. Stawka oferowana przez brokerów pośredniczących bitcoin) i
oferowanie handlu kontraktami terminowymi futures, ustanawiając tym samym standardową stopę
referencyjną dla rynków kapitałowych gospodarki bitcoinowej. Następnie przeprowadzenie ekspansji
do rynków kapitałowych w innych kryptowalutach w oparciu o apetyty rynkowe.

Notowanie rozliczanych pieniężnie kontraktów terminowych future i opcji
dla towarów
Na tym etapie rozwój biznesu i różne partnerstwa sprawią, że Globitex będzie reprezentować
istniejące rynki oparte na USD. Korzystając z tradycyjnego kształtowania się cen na rynkach
kontraktów terminowych future dla towarów, rozpoczniemy stosowanie bitcoina na skalę
dostosowaną do handlu globalnego poprzez syntetyczne tworzenie towarowych instrumentów
pochodnych sparowanych z rynkiem FX utworzonym na etapie I. Instrumenty te będą notowane wg
standardowych terminów wymagalności i rozliczane w bitcoinach. Rozpoczniemy poprzez wdrożenie
handlu rozliczanymi pieniężnie kontraktami terminowymi future na metale szlachetne, a w następnej
kolejności na inne towary konsumpcyjne. Dzięki dalszemu rozwinięciu infrastruktury IT i zarządzania
ryzykiem giełda Globitex będzie w stanie dostarczyć notowania opcji na rynkach towarów, FX i
rynkach pieniężnych, wiążąc bitcoin z globalnym handlem na wszystkich poziomach instrumentów
pochodnych.
www.globitexico.com
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Notowanie kryptowalutowych kontraktów terminowych future, swapów i
opcji
Stworzenie kontraktów terminowych future, swapów i opcji opartych na relacji „kryptowaluta do
waluty fiducjarnej” i „kryptowaluta do kryptowaluty”, które będą stosowane jako instrumenty
finansowe do celów hedgingu, inwestowania i spekulowania.

10

ETAP III: INDEKS TOWAROWY GCOM I
TOWAROWE FIZYCZNE

Notowanie indeksu towarowego Globitex wyrażonego w bitcoinach - GCOM
Skumulowanie różnego rodzaju towarów, wymienionych w poprzednim etapie jako rozliczane
pieniężnie kontrakty future, takich jak paliwa, zboże, metale przemysłowe, metale szlachetne, „soft
commodities”, zwierząt gospodarskich, i przedstawienie ich w formie indeksu w cenach bitcoin.
Indeks taki będzie przedstawiał towary notowane na Globitex i innych giełdach w bitcoinach. Indeks
będzie miał określoną wagę dla każdej grupy towarów. Początkowo celem indeksu byłoby
przedstawienie cen referencyjnych, a w przyszłości mógłby być stosowany jako podstawa dla
produktu obejmującego zbywalne indeksowe kontrakty terminowe future. Nazwanie indeksu
Globitex Commodity Index GCOM i przygotowanie się na oferowanie handlu kontraktami
terminowymi future GCOM.

Umożliwienie fizycznych dostaw w ramach kontraktów futures
Ustanowione wcześniej instrumenty pochodne rozliczane w bitcoin muszą mieć możliwość
fizycznych dostaw w naturze. Kontrakty terminowe future będą mogły być fizycznie dostarczane.
Zaczynając od rynków spot metali szlachetnych i zintegrowania z istniejącymi kanałami dystrybucji
metali szlachetnych, umożliwimy dostarczanie standardowego rodzaju towarów oraz możliwość
dostarczenia w zamian za zabezpieczenie we wcześniej uzgodnionej formie. Globitex opracuje
konkretne formy świadectw posiadania – pokwitowania magazynowe w formie tokenów, które mogą
być śledzone i sprawdzane w publicznym łańcuchu bloków.

Dalszy rozwój infrastruktury magazynowej i rozszerzenie zakresu towarów
na rynkach spot
W przypadku towarów takich jak trwałe produkty energetyczne i metale przemysłowe, które mogą
być przechowywane w magazynach przez długi czas, będziemy polegać na istniejącej infrastrukturze
magazynowej, czyli już stworzonych magazynach stosowanych przez istniejące giełdy lub innych
prywatnych magazynach spełniających powszechne przyjęte standardy dostawy, w celu zapewnienia
fizycznej dostawy innych płynnych instrumentów pochodnych. Podobnie w przypadku artykułów
konsumpcyjnych będziemy współpracować z istniejącymi hurtownikami oferującymi towary na
zasadach FOB (free on board) lub CIF (cost insurance freight) na sprzedaż za bitcoiny, jak również
fizyczną dostawę do wyznaczonych portów i magazynów.
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11 ZESPÓŁ GLOBITEX
Globitex został założony przez zespół handlowców, którzy wnieśli swoją wiedzę i doświadczenie do
branży bitcoinowej. Zespół założycielski wcześniej przez wiele lat działał wspólnie w obszarze
zarządzania aktywami i zajmował się głównie handlem towarami i instrumentami pochodnymi spot
na światowych giełdach kontraktów terminowych future i instrumentów pochodnych, w tym pod
jurysdykcjami takich krajów jak Chiny, Japonia, USA i kraje europejskie. Prezes Globitex Jon Matonis
dołączył do zespołu w 2015 r., wnosząc swoje bogate doświadczenie zdobyte na pozycji dyrektora w
firmach technologicznych, wizjonera bitcoina, jak również własne doświadczenie handlowe
wyniesione z rynków towarowych.
W świetle upadku osławionego Mt. Gox zespół Globitex uzyskał potwierdzenie swojego przekonania,
że w celu osiągnięcia przez bitcoin powszechnie akceptowalnego statusu niezbędne jest
wprowadzenie sprawniejszego systemu. Dzięki wcześniejszej ścisłej współpracy i doświadczeniu w
branży zarządzania aktywami, wszyscy członkowie zespołu podzielają entuzjazm dla rozwijającej się
kryptowaluty, tj. bitcoina. Porażka największej giełdy bitcoina i jej wpływ na ekosystem bitcoina w
tamtym czasie zmotywowały zespół Globitex do wskazania kierunku działania i wzmocnienia rozwoju
bitcoina.
Korzystając z naszego obszernego doświadczenia związanego z instrumentami pochodnymi i ich
rynkami, zwłaszcza handlem towarami na rynkach spot i kontraktami terminowymi future,
postanowiliśmy stworzyć własną giełdę, a tym samym ulepszyć całą branżę. W oparciu o naszą wiedzę
handlową, jak również rozumowanie z perspektywy handlowców, którzy korzystaliby z naszej
platformy, chcieliśmy wnieść do obszaru bitcoina swoje doświadczenie poprzez stworzenie giełdy,
która byłaby odzwierciedleniem naszej wizji na to, jak giełda powinna działać pod względem łączności,
parowania, rozliczeń, raportowania i integralności biznesowej.

12 WIĘCEJ INFORMACJI
W pełnej wersji białej księgi analizujemy znaczenie rynków pieniężnych i handlu towarami oraz
przedstawiamy, dlaczego takie aktywa powinny być powiązane z bitcoinem. Prezentujemy również
podstawy prawne służące do osiągnięcia celu oraz przedstawiamy plan najważniejszych działań i
etapy rozwoju biznesu niezbędne dla tego przedsięwzięcia. Oprócz tego przedstawiamy opis
techniczny produktu Globitex oraz zamierzony plan rozwoju systemu. W załączniku dołączamy
informacje o rynkach towarowych i informacje statystyczne ważne z punktu widzenia gospodarki
bitcoinowej, które podpierają argument na to, dlaczego bitcoin ma potencjał do stania się najbardziej
odpowiednim środkiem płatniczym w globalnym handlu. Na koniec ekstrapolujemy szacowaną
ścieżkę sukcesu pod względem ilości sprzedaży dla Globitex jako globalnego rynku spot i giełdy
instrumentów pochodnych opartej na bitocoinie.
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