
CYFROWA GLOBALNA GIEŁDA DO
HANDLU HURTOWEGO ŻYWNOŚCIĄ



Naszą wizją jest, abyśmy mogli żyć w świecie z pełną cyfrową przejrzystością
produkcji i dystrybucji żywności na całym świecie. W świecie, w którym jedzenie nie
jest manipulowane, a dostęp do żywności jest swobodny.

Rynek rolny potrzebuje radykalnych zmian. Jesteśmy przekonani, że odpowiednio
dobrana technologia jest w stanie sprostać wyzwaniom tego ogromnego sektora. W
czasach rosnącej populacji, inflacji i niestabilnych łańcuchów dostaw, jedynym
wyjściem jest cyfryzacja rozproszonych procesów rynkowych. DeFood zapewnia
nowy sposób prowadzenia procesów zakupowych produktów spożywczych
pochodzenia rolnego.

Obecnie handel w tym sektorze odbywa się w sposób analogowy. Rolnicy sprzedają
swoje produkty w skupach, które następnie handlują z pośrednikami
przygotowującymi towar dla sieci handlowych lub dostarczającymi na stacjonarne
giełdy. Łańcuchy dostaw są długie i nieprzejrzyste, a cały proces dystrybucji jest
skomplikowany. Konsument, będący na samym końcu łańcucha nie otrzymuje
żadnych dokładnych informacji o towarze, co ma odzwierciedlenie w jakości
produkcji żywności. 

TRANSPARENTNY HANDEL ŻYWNOŚCIĄ
TO NASZ SPOSÓB NA UCZYNIENIE
ŚWIATA LEPSZYM MIEJSCEM



DeFood tworzy pierwszy prawdziwy marketplace dla handlu hurtowego produktami
rolnymi oparty na paszportyzacji żywności z intuicyjnym systemem obrotu
inteligentnymi kontraktami rolnymi. Dzięki nam handel w tej branży w końcu
odbywa się w sposób godny XXI wieku. Rolnicy mogą w prosty sposób zaplanować
swoją przyszłą produkcję, zakontraktować ją oraz wprowadzać wszystkie informacje
o płodach rolnych do cyfrowych kontraktów. Pośrednicy tworzą inteligentne oferty,
którymi w łatwy sposób mogą zarządzać, a sieci handlowe pewne jakości i
terminowości dostarczanych produktów dzięki paszportom produktu mogą zadbać o
konsumenta, dostarczając mu kompleksowych informacji w prosty sposób.  

Witaj w projekcie DeFood! Nasza wiedza ekspercka, doświadczenia rynkowe oraz
wizja stworzenia, demokratycznego i równego rynku żywności połączyła nas, aby
odmienić tę ogromną gałąź gospodarki. Przed nami cele, które chcemy osiągnąć
razem z Tobą. Dołącz do nas i miej swój wpływ na zmiany w handlu żywnością.

Mamy wymagający czas na rynku. Trudne sytuacje są odpowiednim momentem na
rozwój biznesu oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań, które z jednej strony
adresują problemy, a z drugiej definiują przyszłość rynku. Dokładnie tak to wygląda
na rynku rolniczym i DeFood stanowi nowy rozdział, bazując na trendach
światowych.

ZAPROSZENIE DO INWESTYCJI W
DEFOOD



O PROJEKCIE

dysproporcje pomiędzy wielkością producentów oraz odbiorców, i idąca za tym
asymetria handlowa - duzi handlują tylko z dużymi, a pozostali mają bardzo
ograniczony rynek zbytu,
luka informacyjna w obszarze pochodzenia żywności a także związana ze
sposobem jej produkcji - mimo stawianych coraz większych wymagań przez
coraz bardziej świadomych konsumentów i postępujących zmiany prawnych,
ryzyka spowodowane nieskoordynowanym planowaniem produkcji przez
wytwórców i niewystarczającą pewnością realizacji dostaw dla kupujących - co
sprzyja rozchwianiu cen i wahaniom rentowności prowadzenia biznesu dla
każdej ze stron.

Rosnące ceny artykułów spożywczych oraz wzrost kosztów produkcji to poważne
wyzwania rynku hurtowego handlu żywnością. Obecna sytuacja wymaga
transparentnego i stabilnego ekosystemu dla tego krytycznego sektora gospodarki
światowej. Rynek handlu rolnego to jeden z ostatnich obszarów rolnictwa, który
wciąż jest analogowy i oczekuje cyfrowej transformacji.

Dzięki naszemu doświadczeniu branżowemu dostrzegliśmy kluczowe problemy,
takie jak:

Rozwiązaniem powyższych problemów jest DeFood, czyli globalna giełda rolna do
hurtowego handlu żywnością, stojąca na trzech fundamentach.

Fundament nr 1 - cyfrowy marketplace

Handel offline w dużej mierze odbywa się lokalnie, i żeby stać się globalnym, musi
zostać zdigitalizowany. Dziś duża segmentacja rynku wraz z ograniczonym dostępem
do szerokiego grona odbiorców stanowi problem dla rolników. DeFood jest
miejscem, w którym producenci i nabywcy mogą znaleźć dopasowanych do siebie
partnerów biznesowych bez ograniczeń geograficznych. Dzięki temu obydwie strony
nie tylko zabezpieczają swoje potrzeby, lecz przede wszystkim wypracowują
sprawiedliwe warunki kooperacji.



O PROJEKCIE
Fundament nr 2 - paszport produktu

Brak wiedzy na temat pochodzenia żywności i sposobu jej produkcji to wyzwanie,
które wciąż nie znalazło efektywnego rozwiązania między innymi ze względu na
rozdrobnienie i analogowość łańcucha dostaw. Obecnie poszczególne kraje planują
wdrożenie systemu paszportyzacji, co jednak może być ciężkie bez globalnego
spoiwa, którym stanie się DeFood. Paszport produktu to komplet informacji o
poszczególnych etapach produkcji dostarczany w czasie rzeczywistym, co zwiększa
pewność w zakresie wywiązania się ze zrealizowania umowy o określonych
parametrach jakościowych. Wychodzimy naprzeciw wymaganiom konsumentów,
klientów hurtowych oraz nadchodzącym zmianom legislacyjnym i umożliwiamy
tworzenie paszportów produkcji rolnej. Z jednej strony buduje to zaufanie do
dostarczanej żywności, a z drugiej pozwala na sprzedaż produktów o udowodnionej
jakości w odpowiednich cenach.

Fundament nr 3 - cyfrowy kontrakt

Cyfrowy kontrakt to umowa kupna-sprzedaży umożliwiająca zdefiniowanie
warunków transakcji nawet jeszcze przed wyprodukowaniem przedmiotu umowy.
Redukuje ryzyka związane z produkcją i dostawami, pozwala dopasować podaż do
popytu i zapewnia obu stronom to, czego najbardziej brakuje w handlu żywnością,
czyli przewidywalność. W przeciwieństwie do obecnie używanej papierowej umowy
czy ustaleń mailowych lub telefonicznych, strony mogą zawrzeć kontrakt zdalnie, a
dzięki wprowadzonej przez nas standaryzacji, kontrakt jest bezpieczniejszy i
łatwiejszy w obrocie.



KONCEPCJA BIZNESOWA GIEŁDY
Użytkownicy

Producent

Rolnicy korzystający z DeFood zyskują możliwość działania na większą skalę.
Zapewniamy dostęp do globalnego rynku, do różnych kanałów zbytu, do odbiorców
końcowych jak i dystrybutorów. Umożliwiamy kontraktowanie przyszłej produkcji
po ustalonej cenie, podnosząc tym samym bezpieczeństwo i umożliwiając
planowanie wielkości upraw. Tym samym wzrasta wiarygodność, a co za tym idzie,
również atrakcyjność gospodarstwa rolnego jako producenta żywności i partnera
biznesowego. Staje się również możliwa kooperacja kilku mniejszych gospodarstw i
sprzedaż produktów do dużego odbiorcy.

Pośrednik

Pośrednicy współpracujący z DeFood pełnią rolę doradców i kontraktorów
pomiędzy rolnikiem a biznesem. Pomagają w zrozumieniu potrzeb dwóch stron i
dopasowują najlepsze możliwe rozwiązania. Tym samym ułatwiają zawarcie umów,
co przyśpiesza handel, zwiększa opłacalność i pozwala osiągnąć większą skalę,
zapewniając jednocześnie transparentność pochodzenia produktów. Z uwagi na
swoją pozycję w procesie, mają największy dostęp do ofert rynkowych każdej ze
stron. Stoją na straży prawidłowej paszportyzacji żywności oraz zawierania
transakcji w których pośredniczą.
Jest to w interesie pośredników, gdyż pozwala im długoterminowo działać na
większą skalę i uczciwie zwiększać swoje zyski, stwarzając tym samym sytuację “win-
win” dla wszystkich uczestników procesu (w tym konsumentów).

Zakupowiec

Aktualnie proces kupna produktów jest złożony i skomplikowany, przez co
czasochłonny, a jednocześnie narażony na liczne ryzyka. Osoby odpowiedzialne za
zakupy dzięki DeFood mają większą elastyczność i zoptymalizowane procesy
poprzez połączenie ze zweryfikowanymi dostawcami, kontraktowanie z
wyprzedzeniem oczekiwanej ilości towaru oraz skrócenie łańcucha dostaw. Pozwala
to zapewnić wyższą jakość usług przy jednoczesnej redukcji kosztów.
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Podstawowe scenariusze użycia
giełdy

Kontraktowanie przyszłych plonów:

Rolnik planuje uprawę marchwi. Planuje siew
lub zbiór na określony termin. Tworzy ofertę,
która reprezentuje prawo do tego zbioru oraz
określa ilość, dane wyrobów, zakres
terytorialny realizacji zlecenia, cenę i inne
kluczowe parametry wymagane przez giełdę.
Kupujący zleconą produkcję ma podgląd
procesu produkcyjnego w czasie
rzeczywistym, ponieważ dostarczanie
informacji do systemu jest obowiązkiem
producenta.

Kontraktowanie z wyprzedzeniem powinno
skłaniać rolników i lokalnych producentów do
oferowania niższych cen, co z kolei
napędzałoby popyt na zakup plonów z
wyprzedzeniem z perspektywą ich
odsprzedaży z zyskiem innym odbiorcom lub
zachowanie na własny użytek po
konkurencyjnej cenie.

Kontraktowanie wyprodukowanych plonów:

Rolnik wyprodukował marchew. Na giełdzie może także wystawiać oferty na już
wyprodukowane partie. Jest to szczególnie ważne, gdy rolnikowi nie uda się znaleźć
kupca przed wyprodukowaniem lub z jakiegoś powodu zaplanowana wcześniej
transakcja nie dojdzie do skutku (np. odbiorca zrezygnuje) lub producent po prostu
ma nadwyżkę produktów (np. ze  względu na urodzaj). W takiej sytuacji giełda może
wesprzeć go w sytuacji, w której potrzebuje szybko dokonać transakcji. Tworzy
ofertę, która reprezentuje prawo do tego zbioru oraz określa ilość, dane wyrobów,
zakres terytorialny realizacji zlecenia, cenę i inne kluczowe parametry wymagane
przez giełdę oraz uzupełnia paszport produktu. Kupujący ma natychmiastowy dostęp
do produktów z tej oferty oraz okazyjną cenę ze względu na zwiększoną pilną
potrzebę sprzedaży u producenta.



KONCEPCJA BIZNESOWA GIEŁDY

Konsumenci będą wiedzieć, co
dokładnie kupują, a producenci
będą starali się zachować wyższą
jakość swoich produktów.

Konsument łatwiej zaakceptuje wyższą
cenę produktu, a producent zachowa
wyższą marżę.

Inwestor, konsument, kontrahent
hurtowy będą mogli łatwiej ocenić, czy
oferta producenta jest adekwatna do
rynku.

To, jak odbywa się handel hurtowy, wprost przekłada się również na
konsumentów, nawet jeśli nie są bezpośrednio zaangażowani w proces. DeFood
ułatwia zabezpieczenie dostępności produktów na rynku, dzięki czemu stabilizuje i
zapewnia możliwie najniższe ceny na półkach sklepowych. Z kolei pełna i rzetelna
informacja na temat pochodzenia produktów daje konsumentom możliwość
dokonywania prawdziwie świadomych wyborów.

Wystarczy zeskanować kod QR, aby konsument mógł odkryć drogę produktu z
pola do stołu. Paszport przedstawia pochodzenie produktu, świeżość, praktyki
produkcyjne, logistykę i czas przechowywania, kontrole oraz obciążenie
środowiskowe produktu.
Aplikacja DeFood zapewnia ścieżkę produktu w czasie rzeczywistym i weryfikuje
jakość produktu, zapewniając dotrzymanie każdej obietnicy złożonej
konsumentowi przez producenta.

Korzyści dla konsumenta



KONCEPCJA TECHNOLOGICZNA 
Skalowalna architektura

Wszystkie funkcjonalności platformy DeFood są skupione na ułatwieniu pracy
stronom transakcji na rynku dóbr spożywczych oraz poprawie transparentności,
która przekłada się na wyższą wartość sprzedawanego towaru. Rozwiązanie bazuje
na rozproszonym rejestrze, a główna część aplikacji wykorzystuje architekturę
mikroserwisów, dzięki czemu DeFood może pochwalić się wysoką skalowalnością
oraz wsparciem dla dowolnej liczby użytkowników, którzy jednocześnie korzystają z
usługi. Platforma DeFood działa w oparciu o chmurę publiczną Amazon Web
Services. Wszystkie dane są przechowywane na infrastrukturze znajdującej się na
terenie Unii Europejskiej.

Marketplace

DeFood to marketplace do handlu B2B kontraktami rolnymi. Marketplace jest
głównym technologicznym produktem DeFood. Funkcjonalności platformy
dostosowywane są na podstawie rozmów z ekspertami, testów z użytkownikami,
analiz. Partnerem technologicznym platformy jest DeSmart - Software House
specjalizujący się w tworzeniu marketplace dla swoich klientów. W pierwszym
etapie pilotażowym DeFood wykorzystuje platformę w wersji POT (Proof of
Technology) dostępną pod adresem www.agrocontract.org. W kolejnym etapie
powstaje wersja docelowa platformy, zawierająca funkcjonalności stanowiące
przewagi konkurencyjne. 

Platformę cechuje przejrzystość informacji, która jest dodatkowo zapewniona
rejestrem rozproszonym. Każdy producent i podmiot posiadający indywidualny
(firmowy) numer może posiadać tylko jedno konto w systemie, co zapewnia
dodatkowe potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych. Każdy produkt
posiada ogólną ocenę w ramach globalnej punktacji. Dzięki temu można łatwo i
szybko sprawdzić poziom jakości produktu. Informacji udziela nie tylko producent,
ale także odbiorca, m.in. restauracje lub firmy cateringowe. 

http://www.agrocontract.org/
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Cyfrowy kontakt

Giełda służy do wymiany praw na dany produkt. Użytkownicy mogą wymieniać
prawa na określoną ilość towaru od określonego producenta. Zatem wartość prawa
do takiego towaru zmienia się w czasie i jest determinowana przez rynek.
Każdy zweryfikowany producent może stworzyć takie aktywa (prawa do produktów)
i odsprzedać je w celu sfinansowania swojej produkcji.

Do ułatwieniu handlu produktami rolniczymi szczególnie istotna jest cyfryzacja
czasochłonnych i ryzykownych etapów. Transakcje między stronami są zawierane
przy wykorzystaniu cyfrowych kontraktów przechowywanych na rozproszonym
rejestrze w postaci tokena NFT. Wszystkie zmiany są widoczne dla stron, a cyfrowe
podpis nadaje mocy prawnej zawartej umowie. Kontrakt stanowi jednocześnie klucz
do wszystkich załączonych danych pod konkretną partię towaru.

Paszport

Platforma DeFood stawia na funkcje dające korzyści wszystkim stronom transakcji.
Paszportyzacja produktu stanowi ważny element budowy przyszłego rynku handlu
towarami spożywczymi i pozwala zbudować zaufanie po stronie kupującego.

Implementacja paszportu pozwala w szybki i bezpieczny sposób zweryfikować pełny
łańcuch produkcyjny nabywanego towaru. Jest to szczególnie istotne w przypadku
eksportowanych towarów.

Warto pamiętać o tym, że paszportyzacja żywności pozwala rolnikom uzyskiwać
wyższe ceny, ponieważ mogą wykazać w zweryfikowany sposób pochodzenie
produktu oraz sposób jego uprawy, który spełnia najwyższe wymagania. Ponadto
paszport ten może być dostępny także dla nabywcy ostatecznego.



KONCEPCJA TECHNOLOGICZNA 

ID łańcucha produkcji
Dane gospodarstwa
Znaczniki czasowe
Odnośnik do logu audytowego
Dane uprawy
Metadane

Wykorzystanie samego komponentu rozproszonego rejestru (z ang. Distributed
Ledger, DLT), pozwala na redukcję wymaganych zasobów obliczeniowych i kosztów
utrzymania infrastruktury. DeFood w ramach paszportu produktu przechowuje
następujące kategorie danych:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Każdy paszport produktu ma odnośnik do wskazanego łańcucha, w którym to
zapewniamy relację między poszczególnymi firmami biorącymi udział w procesie. Ta
dodatkowa warstwa abstrakcji umożliwia szybkie zweryfikowanie całego łańcuchu
produkcji. Platforma pozwala na publiczne udostępnianie paszportów produktów,
jeżeli na takie ustawienie zdecyduje się użytkownik lub też administrator platformy
albo będzie to wymagane regulacjami prawnymi. Gromadzone logi audytowe w
oparciu o rozproszony rejestr pozwalają zapewnić pełną przejrzystość całego
procesu. Z uwagi na ich tworzenie przy użyciu algorytmów drzewa skrótów,
wszystkie nowe rekordy muszą być połączone z historycznymi, a jednocześnie takie
podejście do zbierania informacji umożliwia wykrywanie anomalii oraz tworzenie
monitoringu w celu wykrywania podejrzanych zachowań, prób oszukania w zakresie
wprowadzanych danych lub na temat pochodzenia produktów. 



KONCEPCJA TOKENA NATYWNEGO
DEFOOD
Założenia technologiczne

Token DeFood jest tokenem w technologii ERC-20 opartym o sieć blockchain
Polygon, adres tokena to: 0x372BdBffA7B071F52d3A6145676DB2151eD19535

Koncepcja prawna

Token DeFood jest bonem różnego przeznaczenia (czyli voucherem), który będzie
mógł być wykorzystany jako token płatniczy na platformie Emitenta. Spełnia
definicje waluty wirtualnej zawartej w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu
brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednakże z powodu m.in. braku
możliwości umarzania zobowiązań nie stanowi pieniądza elektronicznego. Wartość
tokena DeFood jest ustalona przez Emitenta podczas sprzedaży w ramach smart
kontraktów.

Emitent zobowiązuje się do tworzenia smart kontraktów, które umożliwiają
wykorzystanie tokenów DeFood. Część z prowizji z transakcji przeprowadzonych
przez platformę DeFood zostanie przeznaczone na tokenomię. Z tego 60%
rozdysponowane zostanie pomiędzy posiadaczy tokenów (proporcjonalnie do liczby
posiadanych tokenów), którzy zamrożą swoje tokeny w mechanizmie proof-of-stake.  
20% przeznaczone zostanie na uzupełnienie puli płynności, a ostatnie 20% ulegnie
spaleniu, co oznacza, że token jest tokenem deflacyjnym. 

Możliwości uzyskiwania korzyści z protokołów proof-of-stake stworzonych przez
Emitenta są nagrodą dla tokenariuszy za używanie i zakup tokenów DeFood i
stanowią przyrzeczenie publiczne Emitenta względem każdorazowego tokenariusza.
W przypadku tymczasowego braku możliwości używania protokołu proof-of-stake
Emitent zapewni tokenariuszom alternatywne rozwiązanie, dające jednakowe
korzyści.

Emitent zobowiązuje się do honorowania tokenów w ramach płatności
dokonywanych na jego platformie.
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opłata wyłącznie w tokenach za dostęp do platformy lub za założenie profilu
użytkownika
opłata wyłącznie w tokenach za wystawienie kontraktu na sprzedaż
opłata wyłącznie w tokenach za dostęp do panelu analitycznego na platformie
opłata wyłącznie w tokenach za zakup kontraktu

Użyteczność tokena DeFood

Tokeny DeFood, które kupujesz, możesz w przyszłości wykorzystać do transakcji na
naszej giełdzie, odsprzedać lub użyć do otrzymania prognozowanej nagrody za ich
posiadanie zgodnie z zapisami o mechanizmie proof-of-stake przedstawionymi w
koncepcji prawnej.

Producent żywności przy pomocy intuicyjnego interfejsu, będzie mógł wystawić na
sprzedaż pewną partię płodów rolnych, nawet jeszcze przed jej wyprodukowaniem.
Kupujący do zrealizowania transakcji będzie mógł użyć tokenów DeFood. Efektem
stworzenia takiego kontraktu będzie emisja tokena NFT, za co pobrana zostanie
prowizja przez giełdę. Część z tej prowizji zostanie przeznaczona na wartość nagród
dla tokenariuszy w ramach mechanizmu proof-of-stake, część na pulę płynności, a
część ulegnie spaleniu, zmniejszając liczbę tokenów w obiegu.

Platforma DeFood zapewni możliwość obrotu tak zaplanowaną produkcją na rynku
wtórnym. W tym ekosystemie znajdzie się miejsce dla szeregu podmiotów -
producentów, odbiorców końcowych, operatorów logistycznych, a nawet
indywidualnych inwestorów spekulujących ceną żywności. Każda transakcja
pomiędzy dwoma użytkownikami będzie obłożona prowizją. 8% z tej prowizji
zostanie przeznaczone na wartość nagród dla tokenariuszy w ramach mechanizmu
proof-of-stake.

Listing i popyt na tokeny

DeFood planuje listing tokena DeFood na zdecentralizowanej zewnętrznej giełdzie
kryptowalutowej z dodaną jedną parą płynności w celu ułatwienia swobodnego
obrotu tokenami.

Emitent wraz z rozwojem platformy będzie stymulował popyt na tokeny poprzez
stopniowe wprowadzanie na platformę mechanizmów takich jak:



KONCEPCJA TOKENA NATYWNEGO
DEFOOD
Użytkownik platformy, aby wykonać działania na platformie, będzie potrzebował
najpierw zakupić tokeny DeFood od tokenariuszy na zdecentralizowanej
zewnętrznej giełdzie kryptowalutowej lub w prywatnej transakcji lub zlecić giełdzie
DeFood skup tokenów na jego potrzeby.

Popyt na tokeny stymulowany będzie także poprzez rozwój platformy, wzrost liczby
transakcji, a co za tym idzie wzrost wartości nagród dla tokenariuszy w ramach
mechanizmu Proof-of-stake.

Zdaniem emitenta te mechanizmy mogą przyczynić się do sytuacji, w której nastąpi
wzrost wartości tokena w stosunku do ceny obowiązującej w trakcie ICO.

Prognozowana stopa zwrotu z zakupu tokenów

Począwszy od 1 listopada 2022 r. posiadacze tokenów otrzymują nagrody za ich
posiadanie w ramach mechanizmu Proof-of-stake. W okresie 1 listopada 2022 - 30
września 2023 nagroda wypłacana jest na końcu każdego miesiąca w tokenach
DeFood i jej wartość jest ustalona tak, że zwrot z inwestycji wynosi minimum
23,50% w skali roku. Takie podejście wykorzystania tokenów DeFood do wypłaty
nagród jest spowodowane tym, że w początkowym okresie Emitent dla dobra
dynamicznego rozwoju giełdy powinien prowizję osiąganą przez giełdę przeznaczać
na cele inwestycyjne oraz dlatego, że w pierwszym roku osiągnięcie
satysfakcjonującej stopy zwrotu byłoby niemożliwe ze względu na stosunkowo małą
wartość prowizji generowanej przez giełdę w początkowym okresie.

Od 1 października 2023 mechanizm Proof-of-stake zacznie działać zgodnie z
mechanizmem, w którym w cyklach kwartalnych 8% wartości prowizji od transakcji
realizowanych na giełdzie DeFood z poprzedniego kwartału jest przeznaczane na
tokenomię, a z tego 60% dla tokenariuszy, którzy zamrozili swoje tokeny DeFood w
mechanizmie Proof-of-stake w aktualnym cyklu kwartalnym. Wypłata nagród z
prowizji za poprzedni kwartał realizowana będzie na koniec każdego miesiąca w
aktualnie trwającym cyklu kwartalnym w stablecoinach typu USDC/USDT/BUSD,
które w łatwy sposób można zamienić na złotówki lub inną walutę.  
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TOKENOMIA

usunięcie 50 000 000 tokenów marketingowych, jeśli podczas ICO2 zostanie
rozdysponowana pełna zaplanowana pula tokenów (3 000 000 tokenów)
usunięcie niesprzedanej puli tokenów przeznaczonej na Token Sales - połowę
pozostałej puli na dzień 1 lipca 2023, a pozostałe niesprzedane tokeny z tej puli
na dzień 1 stycznia 2024.
usunięcie 30 000 000 tokenów teamu, jeśli do 1 października 2023 nie zostanie
osiągnięty kamień milowy polegający na zarejestrowaniu na platformie 6 000
gospodarstw rolnych.

Modyfikacja tokenomii

Aktualna tokenomia jest efektem zmian przeprowadzonych w tokenomii,
polegających na usunięciu części tokenów z obiegu za pomocą mechanizmu BURN.
W celu zwiększenia udziału tokenariuszy w całkowitej puli tokenów, a co za tym
idzie zwiększenia atrakcyjności projektu, dokonano nieodwracalnego spalenia                 
113 300 000 tokenów z puli rezerwy, partnerów oraz niesprzedanych i
niezaoferowanych tokenów z przeprowadzonych emisji, co stanowiło ponad 20%
całkowitej liczby tokenów.

Intencją Emitenta jest stworzenie projektu jak najatrakcyjniejszego dla tokenariuszy,
dlatego Emitent zobowiązuje się do kolejnego usunięcia części tokenów w
następujący sposób:

1.

2.

3.

Emitent zastrzega sobie prawo do spalenia tokenów wcześniej lub także w
przypadku, w którym punkty powyżej nie zostaną zrealizowane.

Cele emisji

Emisja tokenów DeFood została podzielona na 4 rundy - presale, ICO1, ICO2 oraz
International ICO (ta ostatnia może być rozplanowana kilkuetapowo). Celem emisji
jest sfinansowanie budowy i rozwoju platformy do handlu B2B produktami rolnymi.
Spółka ponosi w związku z tym koszty developmentu, marketingowo-sprzedażowe
oraz operacyjne i prawne.



CZYNNIKI RYZYKA
Każda decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona wnikliwą analizą ryzyk
związanych zarówno z działalnością Emitenta, jak i środowiska, w którym
funkcjonuje. Poniżej przedstawiamy niektóre ze wspomnianych ryzyk, które nie
stanowią zamkniętego spisu. Należy brać pod uwagę wystąpienie również innych
sytuacji, mających wpływ na podejmowaną decyzję inwestycyjną. Dobór opisanych
ryzyk jest związany z podstawową działalnością DeFood. Należy mieć świadomość
co do złożoności procesów zachodzących na rynku oraz w otoczeniu zewnętrznym i
mających wpływ na funkcjonowanie Spółki. Wiele czynników jest zupełnie
niezależnych i pochodzących z zewnątrz organizacji.

Ryzyko interpretacji przepisów podatkowych

Wszystkie podmioty gospodarcze, w tym również Emitent, mogą być narażone na
błędne lub nieprecyzyjne zapisy prawno-podatkowe. Skutkiem takiej sytuacji może
być powstanie rozbieżności interpretacyjnych między innymi w przypadku podatku
dochodowego lub VAT-u. Istnieje zagrożenie dotyczące interpretacji
przeprowadzonej przez odpowiedni ze względu na siedzibę Spółki organ skarbowy,
którego stanowisko względem spraw podatkowych będzie inne niż przyjęte przez
Defood. Trzeba mieć na uwadze, że taka sytuacja może mieć miejsce, co mogłoby
wiązać się z nałożeniem na Spółkę kary i jednoczesnym negatywnym wpływem na
osiągnięte wyniki finansowe, przy czym zagrożenie to, przyjmując realizowane
projekty, nie wydaje się wysokie. 

Ryzyko niestabilnego porządku prawnego

Przepisy prawne ulegają częstym zmianom. Ponadto, w wielu przypadkach brak jest
jednolitych wykładni przepisów. Funkcjonują także wewnętrznie sprzeczne przepisy
przyczyniające się do braku pewności funkcjonowania niektórych obszarów
gospodarki. Taki stan może negatywnie odbijać się na wynikach finansowych
podmiotów gospodarczych, co dotyczy również Emitenta.



CZYNNIKI RYZYKA
Ryzyko utraty kluczowych współpracowników

Istnieje ryzyko, że współpracownicy tworzący z nami biznes mogą przejść do innej
firmy jako osoby o dużym doświadczeniu. Spółka, aby temu przeciwdziałać,
podejmuje działania mające na celu przedstawienie pracownikom oraz
współpracownikom atrakcyjnych ofert współpracy.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych
kosztów działalności Emitenta, przy jednoczesnym braku
odpowiedniego wzrostu przychodów Emitenta

Istnieje ryzyko wzrostu kosztów operacyjnych oraz innych kosztów działalności
Emitenta. Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost kosztów operacyjnych
oraz innych kosztów zaliczyć można:
1. inflację;
2.wzrost podatków i innych opłat publicznoprawnych;
3.zmiany w przepisach prawa (w tym zmiany dotyczące przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz przepisów dotyczących swobody działalności gospodarczej, oraz
Państwowej Inspekcji Sanitarnej) lub w polityce rządowej, które zwiększają koszty
utrzymania zgodności z takimi przepisami lub polityką;
4.wzrost kosztów finansowania działalności gospodarczej. Wyżej wymienione
czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową
Emitenta lub jego grupy kapitałowej.

Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptoaktywa

Inwestowanie w kryptoaktywa zawsze wiąże się z ryzykiem związanym z brakiem
większych regulacji dotyczących tej branży. Emitent dokłada wszelkich starań, żeby
zapewnić jak najwyższy stopień bezpieczeństwa tokenariuszy. Poniżej wklejamy link
do strony KNF, gdzie wskazane są zagrożenia związane z inwestowaniem w
kryptoaktywa.
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_ws_wydawani
a_i_ob rotu_kryptoaktywami_71794.pdf
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