
 

Cégelemzés: 

Blockchain Capital 

Minden információ kizárólag tájékoztató jellegű, és nem minősül befektetési útmutatónak. 



LEÍRÁS 

Blockchain Capital — egy olyan platform, ami a digitális eszközök egyszerű 
kezelését, megszerzését és tárolását szolgálja. A projekt egy digitális bank az 
Ethereum blockchainen, amely bármikor elérhető a világ bármely pontjáról.          
Célja 
- bevételszerzés a kriptovaluta piac egyre növekvő tendenciájáival, 
összpontosítva: 

1. 1. Az ügyfelek személyes pénzének növelése a kriptovaluta eszközök 
piacán speciálisan létrehozott eszközök segítségével; 

2. 2. Kereskedelmi bank létrehozása teljes digitális ökoszisztémával, beleértve a 
hitel- és biztosítási vállalkozások pontozási rendszereit, a deviza- és 
árutőzsdei kereskedési platformokat, a vetési- és kockázati befektetési 
eszközöket, a digitális azonosítószámot és a kezességvállalási 
szolgáltatásokat, valamint az e prezentációban felsorolt egyéb jellemzőket. 

PIAC 

Sok befektetési lehetőség van. Az egyik legnépszerűbb módja a befektetésnek és a 
tőke gyors növelésének, a digitális eszközökbe való befektetés. Ez meglehetősen 
kockázatos lépés, különös tekintettel a 2018-as év dinamikájára. Még ha arra is 
támaszkodunk, hogy a piac teljes tőkésítése síkban lesz, a befektetők nagy 
kockázatot vállalnak, hiszen a kriptovalutába való befektetésnél senki se tudja, hogy 
helyén lesz-e vagy eltűnik e a piacról, és helyét egy technológiailag  fejlettebb és 
ambiciózusabb projekt fogja átvenni.   

Ebben az esetben a kockázatok fedezésének legjobb módja a portfólió 
diverzifikálása. Ezen a ponton sok felhasználó problémákkal és nagy 
kockázatokkal is szembesül. Nem nehéz befektetni a Bitcoinba, használhatja a 
szabványos váltókat és pénzt szerezhet a tárcájára. De mi a helyzet a más 
kriptovaluták megvásárlásával kapcsolatban? A népszerű tárcákban használt 
pénznemek választéka szegényes. Különböző tőzsdék esetén a felhasználók 
olyan problémákkal szembesülnek, mint például a gyenge biztonság, a magas 
jutalékok, a lassú támogatási sebesség  problémák esetén.  



A CÉGRŐL 

A Blockchain Capital egyfajta digitális bank, amely fokozatosan bővíti 
funkcionalitását és terveiben szerepel, hogy a jövőben meg fogja haladni a 
piacon jelen lévő hagyományos bankok képességeit. 

A projekt egyik fő célja biztosítani az ügyfelek számára a digitális eszközök gyors 
beszerzését és biztonságos tárolását. A vállalat kezeli az ügyfelek személyes 
pénzügyeit, miközben megszünteti a munkatársak részvételét és automatizálja 
az összes folyamatot. Ez az átláthatóság maximalizálása és a csalás 
valószínűségének csökkentése érdekében történik. 

A projekt jelentősen leegyszerűsíti a befektetéseket és a virtuális pénznemekkel való 
kölcsönhatást. A vállalat a klasszikus bankokban és tőzsdei befektetési alapokban 
működő befektetési rendszerrel analógiája szerint működik, azonban jelentős 
különbség van. Ennek az az előnye, hogy a blokkhálózatban működő okos 
szerződések teljes üzeme felelős az ügyfélkapcsolatokért, valamint minden egyéb 
műveletért, amely lehetővé teszi az eszközök magabiztos megőrzését. A 
felhasználónak csak három lépést kell tennie: regisztrálni, lépésről lépésre befektetni 
és nyereségre tenni szert. 

A Blockchain Capital különböző juttatásokat is fizet az Ethereum blockchain 
segítségével, ami jelentősen csökkenti az alkalmazottak költségeit, és lehetővé teszi 
a megtakarított pénzeszközök felhasználását a tárolók biztonságának növelése és a 
felhasználók által igényelt szolgáltatások fejlesztése érdekében. 

A cég fő terméke a WBT index token, amely a kriptovaluta piac 95% -nak ár 
dinamikáját tükrözi. A WBT megvásárlásával az ügyfél egyszerre fektet be 20 
legjobb blockchain-gazdaságokba. Ez lehetővé teszi az egyes eszközök 
recessziójának pillanatában a kockázatok fedezését, bizalmat ad a saját tőke 
megbízható felhalmozásában és növekedésében. Ezen túlmenően a Blockchain 
Capital nagy figyelmet szentel és aktívan fejleszti az olyan területeket, mint a hitel- 
és biztosítási vállalkozások, valuta- és árupiaci platformok, magas kockázatú és 
kockázati befektetési eszközök, digitális azonosítók, garanciavállalási szolgáltatások 
és más lehetőségek. 

A cég bejegyzett székhelye Saint Vincent és a Grenadine-szigetek. Ezt a választást 
azzal lehet magyarázni, hogy ez a joghatóság lehetővé teszi, hogy üzleti 
tevékenységet folytasson a világ szinte minden országában, és szerződéseket lehet 
kötni ajánlatokra a hivatalos honlapon keresztül, valamint üzleti tevékenységet 
folytatni anélkül, hogy aggódni kelljen az ügyfelek befektetéseinek biztonsága miatt, 
mivel az ország szabályozása nagyon kedvező. A menedzsment fontolóra veszi a 



jövőben a Svájcba való költözés lehetőségét a harmadik fél pénzének a fiatban való 
munkavégzéshez való jogának megszerzése érdekében. 
A projektcsapat szerint a pénzügyi forradalom már megérkezett, és most itt az 
ideje, hogy olyan új technológiai ökoszisztémákat hozzanak létre, amelyek 
megragadhatnak az új világban, és elfoglalhatják a nem hatékony hagyományos 
bankok helyét.  

Ajánlói program 
A projekt elosztóhálózata a fejlesztés erőteljes motorja. A platform a világ első olyan 
MLM vállalata, amely az okos-szerződés alapján ajánlói jutalékot fizet. A rendszer 
egyszerű és hatékony. A befektetők maguk is új ügyfeleket vonnak be a céghez, 
miután jutalékban részesülnek a személyes és a csoportos értékesítésből. Amúgy a 
vállalat nyolcszintű lineáris marketinget használ, amelyben bárki nemzetközi karriert 
építhet a termékek forgalmazása által. 
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A cég aktív befektetők nagy bázisával rendelkezik, és a hálózatfejlesztési tervek 
segítségével 2019 végére 500 000 felhasználót tervez bevonni, ezáltal erős alapot 
nyújtva a gyors gazdasági növekedéshez. 

WBT token szerepe 

Röviden a termékről: 

● ● A vállalat elősegíti az index WBT token (Wealth Builder Token),  , 
amely tükrözi a kriptovaluta legmagasabb jövedelmezőségét a 
legmagasabb tőkésítéssel.   

● ● A WBT index 20 vezető kriptovaluta eszköz árát, és ennek 
megfelelően a virtuális eszközök piacának 95% -át nyomon 
követi. 

● ● A Wealth Builder token - diverzifikált portfolió egy tokenben, ami egy jó 
eszköz a kockázatok fedezésére. 

● Az indexérték a természetes piaci növekedéstől / csökkenéstől függ. 

A termékről részletesen 

A platform a WBT index token használatával biztosítja az ügyfelek számára a 
kriptovaluta piachoz való kedvező hozzáférést. Segítségével a cég felhalmozza a 
befektetők pénzét, és okos-szerződés segítségével szétosztja azokat a 20 
legnagyobb kriptovaluta pénznem között. E termék használatával az emberek 
mentesülnek azon rutinfeladatok megtanulásától, amelyek a kriptovaluta eszközök 
befektetésétől származó tőkenövekedéshez szükséges. Ez az eszköz lehetővé 
teszi, hogy csak egy tokent vásároljon, amely 20 digitális valutát tartalmaz, ami a 
piacon a legnagyobb tőkésítéssel rendelkezik. 

WBT tokenek megvásárlása során a pénzeszközök okos-szerződés alá esnek, 
miután bizonyos folyamatokat hajtanak végre. Első sorban az ajánlói jutalékok 
kerülnek kifizetésre, továbbá az eszközöket a tőzsdére továbbítják, és elosztásra 
kerülnek legnagyobb tőkésítéssel bíró virtuális pénznemek között. Abban az 
esetben, ha a kriptovaluták top-20-as listájában változás történik, az ügyfél nem 
veszíti el a pénzeszközeit, ugyan is a portfólió automata üzemmódban azonnal 
átalakul, figyelembe véve az előre definiált paramétereket. 
Érdemes megjegyezni, hogy az ügyfél bármikor ellenőrizheti a megszerzett 
pénzeszközök összegét, a létrehozott WBT tokenek számát, és szükség esetén 
kivonhatja pénzeszközöket. Ez a tényező az ügyfelek bizalmát szolgálja, és 
lehetővé teszi, hogy ne aggódjon a befektetések biztonsága miatt. A Wealth Builder 
okos-szerződéssel kapcsolatos összes adat ellenőrizhető Etherscan honlapon.   

https://etherscan.io/token/0xa7cb7f55ece2d1df3379f303f33dd3e1ee593b8f


A linkre kattintva nyomon követheti, hogy a befektetett pénzeszközök miként 
oszlanak meg. Ezeket az információkat lehetetlen hamisítani, mivel a blockchain-
ben rögzítik, és a már hozzáadott blokkok változhatatlansága az egyik tulajdonsága. 
Így hát esély sincs arra az elméletre, hogy a befektetők bizalmával a Blockchain 
Capital visszaéljen.  

Az adott stratégia kiválasztásának okai 
A cég magabiztos a stratégiájában és a választást a következő mutatókkal 
támasztja alá.  Összességében a kriptográf piacnak több mint 2000 digitális 
eszköze van. Egy hétköznapi befektető számára nehéz meghatározni a 
legígéretesebb és legmegbízhatóbb projektet. A cég vállalta, hogy megoldja ezt a 
nehéz problémát az alábbiak szerint. Mivel a 20 legnagyobb kriptográfiai pénznem a 
teljes piac tőkésítésének mintegy 95% -ával rendelkezik, a kockázatok 
diverzifikálása érdekében elegendő ezen eszközök kiválasztása. Ha egy virtuális 
eszközzel problémák kezdődnek el, akkor annak a valószínűsége, hogy mind a 20 
kriptográfiai pénznem elkezd veszíteni a tőkésítésből, sokkal alacsonyabb. Így a 
portfolió a leginkább védett a váratlan helyzetektől. 
A portfólióbefektetések előnyeinek meghatározásához összehasonlítjuk a Bitcoin 
és a kriptográfiai portfólióba való befektetés lehetséges eredményeit 2017-ben. 
Például egy befektető $1000 kezdőtőkét határozott meg. 

1. A Bitcoinba 2017 elején történ befektetés és a pénzeszközök kivezetése az 
eszköz értékének csúcsán, a nyereség $19 261 volt. 

2. Ha ugyanazt az összeget olyan 20 kriptovaluta portfolióba fektették be, 
amelynek legnagyobb tőkésítése volt, akkor ugyanezen időszak alatt a 
nyereség körülbelül $43.783 lett volna.   

Ami a legjobb befektetési időt illeti, a kriptovaluta piacon nehezen jósolható meg, 
mikor a legjobb a vásárlás, ezért a cég azt tanácsolja, hogy rendszeres 
befektetéseket hajtson végre a WBT indexen. Így az ügyfélnek mindig lehetősége 
van arra, hogy alacsonyabb áron vásárolja az eszközöket, és a legtöbb eszközt 
kapja. 

  

A WBT árfolyam dinamikája 



A platformon olyan rendszer van, amely szerint a pénzeszközök a fizetés 
függvényében meghatározott kamatlábbal oszlanak meg. Összességében az 
okos-szerződés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a pénzt 15 
alkalommal helyezze letétbe. Ugyanakkor az okos-szerződés nem köti ki időben a 
vásárlást, nincs rögzített fizetési határidő, mindent az ügyfél lehetőségétől függ. 
Ennek ellenére a alapítok legalább havonta egy vásárlást tanácsolnak. 

A WBT-be történő befektetés szakaszai: 

1 befizetés: 
Jutalék — 75% (50% — az ajánlói programban, 25% — szerviz, 25% — az 
eszközök megvásárlására) 
2 befizetés: 
Jutalék — 50% (30% — az ajánlói programban, 20% — szerviz, 50% — az 
eszközök megvásárlására) 
3 befizetés: 
Jutalék — 35% (20% — az ajánlói programban, 15% — szerviz, 65% — az 
eszközök megvásárlására) 
4 befizetés: 
Jutalék — 20% (10% — az ajánlói programban, 10% — szerviz, 80% — az 
eszközök megvásárlására) 
5 befizetés: 
Jutalék — 10% (5% — az ajánlói programban, 5% — szerviz, 90% — az eszközök 
megvásárlására) 
6–15 befizetés: 
Jutalék — 0% (0% — az ajánlói programban, 0% — szerviz, 100% — az eszközök 
megvásárlására) 
A teljes befektetési időszakra vonatkozó teljes jutalék 13% lesz, mivel csak az 
ügyfél első öt részletéből kerül felszámításra. Az okos-szerződés elosztja ezt a 
jutalékot az informatikai fejlesztők, a ВСТ tulajdonosai, az ügyfelekkel foglalkozó 
tanácsadók körében. A jutalék részletre történő fizetése jelentősen leegyszerűsíti a 
program felhasználását, csökkentve a pénzügyi terheket. 

Ez az eszköz a befektetési portfólió diverzifikálását teszi lehetővé, egyértelmű 
előnyei és hátrányai is vannak. 

Előnyök: 

1. A WBT token nagy hozamú. 
2. A kifizetések teljesen átláthatóak és megbízhatóak, mivel bármikor nyomon 

követheti saját befektetéseit nem csak a személyes honlapján, hanem az 
Ethereum nyilvános hálózatán is. 



3. Biztonság. A szervezet kellő időben elvégezte az ellenőrzést, 
amelynek eredményeképpen nem került sor kritikai megjegyzésekre. 
A projektcsapat megerősítette kompetenciáját az okos-szerződések 
fejlesztésében. 

4. A motivációs rendszer, amely az új felhasználók bevonását jelenti, 
garantálja a nyereség áramlását a "vörös" piacon is. 

5. Idő és megbízhatóság. A felhasználónak nem kell különböző tárcákkal 
rendelkeznie és tárolnia azok jelszóit, valamint regisztrálni a tőzsdéken és 
kriptográfiai befektetési portfoliót hozni létre manuálisan. 

Hiányosságok: 

1. A csökkenő piacon a szolgáltatási jutalék csak akkor indokolt, ha a piac nő, 
és a token ára meghaladja annak költségeit. 

2. A digitális pénznemek árának növekedésével kapcsolatos nyilvánvaló 
kilátásokkal a felhasználó nem tudja időben felcserélni a meglévő 
eszközöket erre a kriptovalutára, hiszen az okos-szerződés feltételei szerint 
az összes pénzösszeget viszonylag egyenletesen kell elosztani. 

3.  Az egész folyamat automatizált, és ennek következtében az ügyfél 
alacsony szintű tudással rendelkezik a kriptovaluta iparág terén. Ez nem 
csökkenti a jövedelem esélyeit, ugyanakkor nem biztosít megfelelő szintű 
ismeretet a portfólió eszközeiről. 

ICO és SCO 

2017. október 1. és 2018. február 10. között a Blockchain Capital LTD sikeresen 
valósította meg az ICO. Az összegyűjtött pénz elegendő ahhoz, hogy elindítsuk az 
ügyfelek digitális eszközeinek automatizált kezelés szolgáltatását és az okos-
szerződésen alapuló megfelelő technológiák kifejlesztését .  

A projekt kiadott és elosztott BCT tokeneket 200 000 dollárnak megfelelő 
összegben. Ezek a biztonsági tokenek feljogosítják, hogy osztozzon a cég 
nyereségén. Az összes olyan BCT tulajdonos között, akik az ICO-ban vásárolták 
a tokent, a WBT termékbevételének 10% -a kerül elosztásra évente. 



A tokenek elosztása százalékos arányban:  

fejlesztés 30%, stabilizáló alapítvány – 10%, IT technológiák – 10%, ajánlói program – 50% 

2018. július 8.-án  további BCT kiadvány került kibocsátásra 20,800,000 
mennyiségben,  valamint bejelentésre került a SCO (secondary coin offering) 
indítása, éspedig a tokenek másodlagos elhelyezése. A project növekszik, tervben 
van az új befektetések bevonása és a következő fejlesztési szint elérése.  

Azok a felhasználók, akik 2018 augusztus 31-ig vásárolták meg a BCT tokeneket, 
száz százalékos bónuszt kaptak, így megduplázódottak a megszerzett eszközök 
száma. Az SCO-n történő értékesítés időszakában a BCT ára jelentősen 
emelkedtek, jelenleg pedig 7,5 USD. A projekt elemzői szerint a belső tőzsde 
létrehozása után az ár 3-5-szörösére emelkedhet, és időben a nemzetközi 
tőzsdére való befektetéssel tízszeresére nő. 

ÚTMUTATÓ 

A közeljövőben a cég a következő lépéseket tervezi: 

1. Belső tőzsde fejlesztése a BCT tokenek belső, szabad, folyékony cseréjének 
létrehozására 2018 novemberében. A jövőben nem csak a cég saját tokenjei, 
hanem más kriptovaluta eszközök kereskedése is folyik. 

2. A BCT besorolása a nemzetközi tőzsdékre, olyanokra mint a Binance, a 
Poloniex, a Bitfinex és mások. 

3. Az életbiztosítási szolgáltatás bevezetése a blokchain-en (2018 
decemberére —2019 februárjára tervezve). 

4. Az index token létrehozása, amely magában foglalja a 100 
legnagyobb kriptovaluta eszközt, ami lehetővé teszik az ügyfelek 
számára, hogy a kriptovaluta piac 99% -ába fektessenek be már 
novemberben. 



A cég fejlődése mértékében a csapat új döntéseket hoz, és gyorsan reagál a 
piaci változásokra, ezért az útmutató módosulhat. 

A jövőben számos új termék várható, amelynek létrehozásával a cég elkezdi elérni 
azt az egységes ökoszisztémát, amely ügyféligényhez mérten minden 
szolgáltatáshoz olyan rendszereket kínál, amelyek maximálisan egyszerűsítik a 
virtuális eszközökkel való kölcsönös együttműködést. Blockchain Capital létrehoz 
egy teljes értékű digitális bankot, és aktívan fejleszti az olyan területeket, mint a p2p 
és az expressz kölcsönök, hitel- és betéti kártyákat kibocsátó, befizetések fogadása, 
takarékbetétek, közösségi finanszírozás, biztosítás, ügynöki műveletek és mások. 

Előnyök: 

1. A saját kereskedési platformunkon és a nemzetközi tőzsdéken megjelenő 
tokenek jelentősen növelni fogják a cég tőkésítését és a BCT értékét. 

2. A belső token-cserét szolgáló belső tőzsde létrehozása határozott 
pozitív tulajdonsággal bír. Az adott lépés a BCT likviditását teremti, 
amely után a nemzetközi értéktőzsdére való bevezetésük nem lesz 
ilyen nehéz és drága feladat. 

3. Az ügyfelek számára a BCT tokenek lehetőséget biztosít nem csak a Bitcoin 
és az éter használatával történő kereskedelemre, hanem más kereskedelmi 
ügyletekre is. Ez a lépés nemcsak kényelmes környezetet teremt a cég 
ügyfelei számára, hanem vonzza a kívülállók figyelmét is. 

4. Az útmutatóból látni, hogy a legfontosabb események az elkövetkező 
hónapokban kerülnek megvalósításra.  

5. Nagyszerű ötlet egy második index-token létrehozása, amely lehetővé teszi 
az ügyfelek számára a legjobb 100 kriptovaluta eszközbe való befektetést. A 
top 20 digitális eszköz stagnálása és a legkisebb tőkésítéssel bíró 
kriptovaluta eszközök gyors fejlődése esetén a befektető nem veszíti el a 
pénzét, hanem jelentősen feltölti egyenlegét. 

6. A csapat által kifejlesztett szolgáltatások bősége most a platform komoly 
jövőbeli terveiről szól. A projekt valóban felnőhet a néhány szolgáltatást 
nyújtó szervezetből egy teljes értékű kereskedelmi bankká, és versenybe 
szállhat a piacvezetőkkel. 

Hiányosságok: 

1. A cég által nyújtott szolgáltatások bizonyos részének felvirágoztatása 
érdekében a szabályozó hatóságok engedélyét kell kérni olyan 
országokban, ahol az ügyfelek jelentős része csatlakozott. 

2. BCT tokenkenek cseréje a  nemzetközi tőzsdéken olyan felhasználókat vagy 
spekulánsokat vonzanak, akiknek nem érdekel a projekt felvirágoztatása, 



melyek következtében pump és a dump rendszerek alakulhatnak ki, amelyek 
általában negatív hatást gyakorolnak a projektre. 

3. A gyors fejlődés és a végrehajtott szolgáltatások hatalmas halmaza 
szétszórhatja a menedzsment figyelmét. Ezután bizonyos valószínűséggel 
előfordulhat, hogy a termékek nem időben kerülnek kibocsátásra, vagy még 
rosszabb a kibocsátás komoly hibákkal és hiányosságokkal történik.  

CSAPAT 

A projektcsapat olyan szakértőkből áll, akiknek sikeres tapasztalata van a 
pénzügyi és informatikai területen. 

A projektet Khusnullin Zinnat Gusmanovich, a cég elnöke vezeti, aki meghatározza 
az átfogó stratégiát. Számos nemzetközi cég alkotója és alapítója, valamint a 
kriptovalutai ipar fejlődésének lelkes támogatója. 1991 óta számos gyártó és 
kereskedelmi cég alapítója és igazgatója. 1995 óta nemzetközi üzleti tevékenységet 
folytat, nevezetesen banki és biztosítási tevékenységet, valamint nyersanyagokba 
fektet be. 2002-ben egy svájci cég értékesítési igazgatója, jegyzéssel 
(garanciavállalással - magas technológiai cégek részvényeinek kihelyezése, IPO) 
foglalkozott. 2007-től 2016-ig - az oroszországi nagy hitelintézet igazgatótanácsának 
elnöke, amelynek célja a kisvállalkozások költségvetésen kívüli finanszírozása. 

Khusnullin Zinnat Gusmanovich — a cég ügyvezető igazgatója, vállalkozó, 
nemzetközileg képzett finanszírozó, tizenöt éves tapasztalattal a pénzügy, a 
faktoring és a pénzügyi intézmények szervezése terén. Pályáját brókerként kezdte, 
elsősorban külföldi vállalatok IPO-ját támogatta, majd létrehozott egy hitelintézetet 
Oroszországban a kis- és középvállalkozások támogatására. A társaság vezetése 
alatt részt vett egy törvénytervezet kidolgozásában, amely szabályozza a 
hitelkockázat-piacot. Ma a blockchain technológia és a monetáris kapcsolatok 
közvetítők nélkül lelkes támogatója. A "Digital Money" könyv szerzője. 

Az információtechnológiai igazgató pozícióját a projektpartner, Evgeny Arkhipov tölti 
be. Az ő vezetése alatt van a Wealth Builder okos-szerződéseinek sikeres 
működéséért felelős fejlesztési osztály. Evgeny mögött nagy tapasztalat húzódik, 
Jelenleg a Tatársztán Köztársaságban található Ak Bars Banknál található 
blockchain megbízást is vezeti, a programozó csapata része az OF KI blockchain 
bizottságának. Tagja a Fintech Szövetség munkacsoportjának, a FinTech Lab 
gyorsítójának, a +20 blockchain konferencia előadója, a DDS Soft, a Buydentity és a 
fejlesztő vezérigazgatója a Nitro.live, Qvolta.com, IZX.io, GG Platform ICO 
projektekben. 
A csapat általános benyomása 
A menedzsmentnek sok tapasztalata van, tudatában van céljainak és magabiztosan 
megy feléjük. Az informatikai fejlesztők korábban sikeresen hajtották végre a 



projektek széles skáláját, és az elsők között szerepeltek a blockchain technológiák 
alkalmazásában a valós üzleteknél Oroszországban. Vannak arra utaló jelek, hogy a 
projekt képes lesz teljes mértékben kihasználni a teljes potenciált és létrehozni egy 
széles digitális ökoszisztémát. 

ELÉRT EREDMÉNYEK 

1. 2017. szeptember 14.  — cégjegyzés.. 
2. 2017 októbere –2018 februárja  - ICO bevezetése (BCT tokenek 

elhelyezése), WBT termék kifejlesztése, okos-szerződések az Ethereum 
blockchainen, kereskedési platform létrehozása és tesztelése.  

3. 2018. február 8. — a platform kibocsátása és elindítása, a WBT indexes 
tokének eladása. 

4. 2018 1. negyedév – 2018 3. negyedév — egy referral programon keresztül 
működő crowdfunding rendszer bevezetése. 

5. 2018. július 8. — kezdetét veszi a SCO (secondary coin offering), 
nevezetesen a BCT tokenek másodlagos elhelyezése.  

A 8 hónapig tartó, jelentős reklámköltségek nélküli munka a cég a következő 
eredményeket érte el: 

1. Aktív felhasználók bevonása: több mint 2000. 
2. A WBT értékesítési bevétele: ~ $1,000,000. 
3. Eszközvásárlási alap: ~ $200,000 
4. Kifizetett ajánlói jutalékok: ~ $150,000 
5. Fizetett osztalék: ~ $5300 
6. A BCT token költsége 7,5-szeresére nőtt. 
7. Földrajzi lefedettség: Oroszország, Kazahsztán, Németország, 

Magyarország, Marokkó, Egyesült Arab Emírségek, Kína, Románia. 

Napjainkban a blockchain-tőke a világ olyan kisszámú vállalatai közé 
tartozik, amelyek megvalósították projektjüket, és teljesítették a befektetők 
előtti kötelezettségeit.. 

Cégértékelés 

A jelenlegi és a potenciális befektetők számára a befektetések során a fő 
érdek az, hogy a vállalati vezetők pozitív pénzáramlást generálnak, amely 
nemcsak az összes szükséges költséget fedezi, hanem a jóléti nyereséget is. 

Mivel a befektetők különös figyelmet fordítanak erre a kérdésre a döntéshozatali 
folyamatban, úgy döntöttek, hogy elvégezzék a Blockchain Capital értékelését. 



Ennek alapját a bevétel vagy a diszkontált cash flow módszer szolgálja. A 
bevételi módszer alapja a cég értékének közvetlen kapcsolata a jövőbeli 
jövedelmének jelenlegi értékével. Vagyis a jelenlegi helyzet felmérését 
követően a Blockchain Capital távlatai megnyílnak számunkra. 

Ezt az értékelési módszert nem véletlenül választották ki. Célszerű abban az 
esetben használni, ha a cég pénzáramlata instabil, évről évre jelentősen változik, 
alkalmas a fiatal és növekvő szervezetek értékelésére, és a gazdasági 
bizonytalanság feltételeiben hatékony. 

Az értékelés ennek az algoritmusnak megfelelően történt: 

1. A pénzügyi üzleti modell 5 évre épült 1 hónapos tervezési lépéssel. 
2. A közvetlen módszerrel 5 éves időszakra készítették el pénzforgalmi kimutatással. 
3. A cég szabad pénzforgalmát kiemelik, nevezetesen a működési 

tevékenységből származó adózás utáni pénzáramlást, amelyből kivonásra 
kerül a befektetők rendelkezésére álló fix és működő tőke nettó befektetése. 

4. Meghatározza a diszkontrátát, amelyet a jövőbeni cash flow-k egyszeri 
jelenértékre történő újraszámítására használnak. 

5. A pénzforgalmat az előrejelzési időszakra számították ki, és az NPV-t 
összeszámolták, ami 12.456.665 USD-re tehető ki. 

6. A cég értékének kiszámítása az előrejelzés utáni időszakban történik, 
feltételezve, hogy a további üzleti növekedés folyamatos ütemben folytatódik. 
Ez alapján a cég értéke 5 év után a piacon 3,337,680,190 USD lesz. 

7. Kiszámították a cég teljes értékét, ami  2,129,657,885 USD-t tett ki. A cég 
jelenlegi tőkésítése az előrejelzés és az előrejelzés utáni időszakban alakult ki. 

8. Kiszámították a cég értékét egy digitális tokenre vonatkozóan.  Ehhez a cég 
értékét elosztották a BCT számával. A BCT token valós ára 101 USD. 

A kapott érték és a jelenlegi piaci érték összehasonlításával megállapítást nyert, 
hogy a digitális eszköz valós ára 15-ször magasabb, mint a piaci érték. Ez egy 
nagyon vonzó momentumot jelent a tokenek vásárlására. A BCT értékének 
megítélésekor azonban nem vettük figyelembe a cég saját szolgáltatásainak, 
például a kereskedési platform (tőzsde), a biztosítási termékek és mások jövőbeni 
bevezetését. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a diszkontálás fő módszerének kiszámításakor 101 
USD valós árat állapítottunk meg, akkor mennyi lesz a BCT a kereskedési 
platform és a kifinomult elosztóhálózat bevezetése után?


