
WHITEPAPER

MILKYCOIN



Spis treści
Zaproszenie do inwestycji 3

O projekcie 4
Rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich 4
Stanowiska Milky Ice 4

Koncepcja tokena 5
Koncepcja biznesowa 5
Koncepcja technologiczna 6

Token MIC 6
Token ICE 6
Platforma emisji 7

Koncepcja prawna 7
Istota umowy dzierżawy 7
Koncepcja prawna tokena ICE 9

Rundy emisji 9
Tokenomia 10

Czynniki ryzyka 10
Ryzyko interpretacji przepisów podatkowych 10
Ryzyko niestabilnego porządku prawnego 11
Ryzyko utraty kluczowych współpracowników 11
Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów
działalności Emitenta, przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu
przychodów Emitenta 11
Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptoaktywa 12
Ryzyko związane z prowadzeniem działalności 12

Dane emitenta 13

Zespół 13
Tomasz Szopiński, CEO 13
Marek Stryczyński, Export Coordinator 13
Paweł Drogowski, Project Manager 13
Adam Gadowski, Co-founder 13
Adam Milner, Graphic Designer 13
Karol Sobczyński, Community Manager 13
Adrian Barszczyk, Producer 14
Mateusz Bierwagen, Member of the Board 14
Adrian Stypczyński, Manager Generalny 14



Zaproszenie do inwestycji
Zapraszamy Cię do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dokładnie do
Dubaju, który jest jednym z najczęściej odwiedzanych miast na świecie.
Metropolia położona jest na wybrzeżu Zatoki Perskiej i jest jednym z siedmiu
Emiratów. Dubaj urzeka pięknymi plażami, nowoczesnymi hotelami,
zaskakującymi drapaczami chmur, parkami rozrywki oraz centrami
handlowymi, które różnią się od tych spotykanych przez nas na co dzień.

Wszystko, co spotkamy w tym mieście luksusu i dobrobytu jest przemyślane i
ma na celu promocję oraz uzyskanie jeszcze większego dochodu z turystyki.
Burdż Chalifa to najwyższy budynek na świecie, Burdż al Arab rozpoznawany
jest jako jedyny 7-gwiazdkowy hotel, Palma Jumeirach, czyli bajeczna wyspa
sztucznie utworzona przez człowieka, widoczna jest nawet z kosmosu oraz
Dubai Mall to największe centrum handlowe na świecie, w którym można
znaleźć najbardziej ekskluzywne butiki.

Witaj w projekcie MilkyIce, który jest tak samo zaskakujący jak Dubaj. Cała
historia miała swój początek podczas Expo 2020, w polskim pawilonie
powstała restauracja “Ogród smaków”. Tam stanęły dwa stanowiska do
produkcji lodów a kolejna przy klubie 2020. Lody stały się swoistym
objawieniem na wystawie i jednym z najbardziej rozpowszechnianych w
mediach społecznościowych produktem Expo 2020.

Popularność lodów rośnie z dnia na dzień, zdarza się, że nasze stanowiska
nie nadążają z produkcją. W związku z tak ogromnym zainteresowaniem w
najbliższym czasie otwieramy 6 nowych stoisk oraz mamy już zaplanowane
otwarcie kolejnych 20 punktów w 2022 roku. Chcemy się rozwijać i
wykorzystać potencjał. Nowe urządzenia, które staną w najbardziej
prestiżowych miejscach Dubaju oraz pozostałych Emiratów, będą
produkować dziennie tysiące lodów. Wierzymy w to, że z Waszym wsparciem
projekt Milky Ice zrewolucjonizuje rynek lodów.



O projekcie

Rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Zjednoczone Emiraty Arabskie posiadają jedną z najbardziej otwartych
gospodarek na świecie, to bardzo mocno rozwijający się rynek, który
przyciąga inwestorów z całego świata. Ten kraj to największy partner
handlowy Polski na Bliskim Wschodzie, eksportujemy do ZEA urządzenia
elektroniczne i elektryczne, meble, produkty przemysłu chemicznego oraz
produkty spożywcze. W najbliższych latach prognozuje się ciągły wzrost w
branżach nieruchomości, sprzedaży, turystyki oraz handlu.

Stanowiska Milky Ice
Sercem naszego projektu są jedyne i niepowtarzalne stanowiska gdzie
powstają nasze lody, bez których nie byłoby dzisiaj MilkyIce. Urządzenia z
najwyższą starannością produkujemy w Polsce, a następnie wysyłamy do
Dubaju. Takie maszyny są dostępne tylko w naszym kraju, nie można ich
kupić w Chinach ani Indiach. Możemy porównać ją do limuzyny wśród innych
standardowych automatów. Chcemy stworzyć lodowe imperium na miarę
Dubaju, a nasze stanowiska gdzie produkowane są lody to swoiste “Złote
Łuki”. Marka MilkyIce stała się bardzo rozpoznawalna w Dubaju, influencerzy
oraz tiktokerzy z całego świata udostępniają zdjęcia i filmy z naszymi
produktami. Popularność zaczęła rosnąć, zanim podjęliśmy sami działania
marketingowe.
Lody powstają z najlepszych dostępnych na rynku produktów, bazą jest
polskie mleko, najwyższej jakości oraz dodatki smakowe - wanilia,
śmietanka, kakao, mango i wiele innych. Mamy możliwość tworzenia nowych
smaków i kolorów na przykład czarnych z prawdziwym złotem. Wysoka jakość
składników, bez sztucznych wypełniaczy wyróżnia nas na tle konkurencji.
Wiemy, że w ten sposób w oczach klientów stajemy się wiarygodni, a oni
będą nas polecać innym. Tworzymy wyjątkowe lody, ich kształt porównywany
jest do najwyższego budynku na świecie, czyli Burdż Chalifa a ich bardzo
niska temperatura sprawia, że nie topią się w 40-stopniowym upale
panującym w Dubaju.



Trzy stanowiska są już na Expo 2020 - dwie w polskiej restauracji ‘Ogród
smaków”, jedna przy klubie 2020. również na EXPO. Cały czas prowadzimy
rozmowy na temat otwarcia kolejnych punktów, są to między innymi
lotniska, duże stacje benzynowe, centra handlowe oraz wiele innych
lokalizacji na terenie Dubaju i Abu Dhabi. Jesteśmy otwarci na nowe
współprace. Wiemy, że nasz produkt jest konkurencyjny i bardzo atrakcyjny
dla klienta.

O Emitencie

SYNCO to polska firma rodzinna działająca na rynku od ponad 30 lat. SYNCO
kryje w sobie nie tylko wysokiej jakości materiały czy innowacyjne pomysły.
Jest to przede wszystkim przedsiębiorstwo rodzinne z ciekawą historią i
wyjątkowym podejściem do pracowników. Nowe wyzwania to nasza
specjalność. SYNCO to również przestrzeń kreatywna, która łączy potencjał
naukowców, specjalistów i innowacji. Dzięki temu tworzymy nowe i
efektywne rozwiązania, a każdy z projektów to odkrywanie nowych
zaskakujących rozwiązań. Nasza podstawowa działalność to produkcja
rurociągów preizolowanych na bazie rur PEX, PE i miedzianych.

W związku z ciągłą chęcią rozwoju postanowiliśmy zrealizować niesamowite
przedsięwzięcie, w którym nasza firma stworzyła projekt maszyny do
najsmaczniejszych lodów MilkyIce. Podmiotem który, zaopiekuje się tym
projektem w Emiratach, będzie Halazony Ice Cream. Synco i Halazony łączy
jedna osoba - Tomasz Szopiński, któremu od lat przyświeca dewiza, “kto nie
ryzykuje, ten nie wygrywa” i to podejście nigdy nas nie zawiodło. Obie spółki
zawarły umowę przenoszącą majątkowe prawa do własności intelektualnej



obejmującą projekt maszyny, na Halazony Ice Cream. Wzajemne
oświadczenia spółek zostały dołączone do niniejszego dokumentu i
zawierają wzajemne zobowiązanie do przestrzegania praw tokenariuszy
wskazanych w dokumentach projektu. Teraz marka MilkyIce podbija
zakręconymi lodami Dubaj, w planach mamy kolejne miasta Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, a następnie cały świat!

Koncepcja tokena
Token uprawnia do udziału w przychodach wynikających z posiadanych praw

własności intelektualnej. Przy okazji otwarcia każdego nowego punktu,
Emitent będzie się dzielił z tokenariuszami przychodami za korzystanie ze
stanowiska do produkcji lodów, przy wykorzystaniu modelu Proof-of-Stake.
Tokenariusze, którzy podzielają fascynację naszymi lodami, mogą
wykorzystać tokeny do generowania voucherów na lody również przy
wykorzystaniu modelu Proof-of-Stake. Emitent proponuje skup tokenów w
określonym terminie od uruchomienia punktu.

Koncepcja biznesowa
Jako inwestor sam zadecydujesz, co zrobisz ze swoimi tokenami. Milky Ice
daje Ci trzy możliwości. Do 6 miesięcy po uruchomieniu każdego nowego
punktu nastąpi skup tokenów za kwotę równą 10% wartości stanowiska.
Według aktualnego kursu amerykańskiej waluty będzie to 10 tysięcy dolarów.
Skupione przez Emitenta tokeny będą palone. Udostępniamy również dwie
opcje stake’owania. Pierwsza opcja została również stworzona z myślą o
osobach liczących na zysk w dolarach. 10% przychodów z każdego punktu
zostanie rozdysponowane pomiędzy inwestorów stake’ujących swoje tokeny
w tym modelu. Druga opcja natomiast daje prawie 100% słodkiego zwrotu w
skali roku! Wybierając tę opcję, stajesz się lodowym prosumentem i każdego
roku możesz odebrać lody o równowartości kwoty swojej inwestycji!



Token ICE, który możesz produkować w ramach jednego z dostępnych
protokołów Proof-of-Stake to unikatowy stable coin loda. Wymień go w
jednym z punktów Milky Ice lub handluj na giełdzie.

Koncepcja technologiczna

Token MIC
Tokeny MIC zostały wyemitowane w standardzie ERC-1155, który potocznie
nazywany jest połączeniem ERC-20 i ERC-721. Tak jak ERC-721 stanowi
certyfikat własności pliku - w tym przypadku projektu stanowiska, natomiast
jak ERC-20 może być w rękach wielu inwestorów. Dzięki temu mamy
możliwość zarządzania wieloma tokenami z poziomu jednego smart
contraktu a opłaty transakcyjne znacznie się obniżają. Tokeny wyemitowane
zostały w sieci blockchain Polygon, zawierają projekt stanowiska do
produkcji lodów i stanowią odzwierciedlenie praw własności intelektualnej.

Token ICE
Token ICE wyemitowany został w sieci Polygon w najpopularniejszym
standardzie ERC-20. 1 token MIC rocznie będzie produkował ⅕ tokena ICE. Co
oznacza, że aby co roku wyprodukować 1 lód, należy stake’ować 5 tokenów
MIC.



Platforma emisji
Wybranym rozwiązaniem do przeprowadzenia emisji pierwotnej jest
platforma Mosaico. Pozwala ona zarówno stworzyć odpowiedni token, jak i
skonfigurować oraz uruchomić zbiórkę pieniędzy, automatyzując
równocześnie proces zakładania portfela przez inwestora oraz przesyłania
mu tokenów.

Koncepcja prawna
Koncepcja zakłada, że Emitent posiada autorskie prawa majątkowe do
projektu stanowiska produkującego lody, a tym samym przysługują mu
prawa do wynagrodzenia z tytułu wykorzystywania praw własności
intelektualnej bądź rozporządzania tymi prawami. Emitent produkuje oraz
instaluje urządzenia do produkcji lodów, stworzonych w oparciu o przedmiot
praw własności intelektualnej jednak jako podmiot będący właścicielem
autorskich praw majątkowych nie pobiera od siebie opłat za korzystanie z
tych praw.
Nabycie tokena, stanowiącego cyfrowy nośnik nabytego przez tokenariusza
prawa, będzie równoznaczne z zawarciem przez niego umowy dzierżawy,
której przedmiotem będzie ułamkowa część autorskich praw majątkowych
do projektu stanowiska produkującego lody, które to prawa przysługują
Emitentowi.

Istota umowy dzierżawy
Istotą umowy dzierżawy jest oddanie przez wydzierżawiającego rzeczy do
używania i pobierania pożytków w zamian za czynsz płatny przez dzierżawcę,
zaś zgodnie z art. 709 Kodeksu cywilnego do dzierżawy praw stosuje się
odpowiednio przepisy o dzierżawie rzeczy (art. 693 i n. Kodeksu cywilnego).
Tokenariusz, zgodnie z treścią stosunku dzierżawy, po nabyciu tokena będzie
uprawniony do pobierania pożytków z praw. Zgodnie z art. 54 Kodeksu
cywilnego pożytkami prawa są przychody, które prawo to przynosi zgodnie ze
swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Koncepcja zakłada, że
pożytki będzie stanowiła część wynagrodzenia za korzystanie z praw
własności intelektualnej.
Czynsz dzierżawny może być płatny zarówno w pieniądzach, jak i w innych
świadczeniach oraz może być również oznaczony w ułamkowej części
pożytków (art. 693 § 2 Kodeksu cywilnego). W niniejszej koncepcji mamy do
czynienia z mieszaną formą czynszu dzierżawnego. Tokenariusz uiszcza



czynsz w formie pieniężnej przy zakupie tokena (w momencie zawarcia
umowy), a następnie tokenariusz pobiera pożytki z prawa, czyli
wynagrodzenie za wykorzystanie praw własności intelektualnej przez
Emitenta, który instaluje kolejne urządzenia oparte o projekt objęty prawami
własności intelektualnej, jednakże tokenariusz dzieli się wynagrodzeniem z
Emitentem na podstawie postanowień zawartych w dokumentacji emisji, a
więc czynsz dzierżawny przybiera postać ułamkowej części pożytków.
Tokenariuszowi przysługuje ułamkowa część wynagrodzenia z tytułu
korzystania z praw własności intelektualnej z tytułu instalacji każdego
nowego urządzenia..
Polem eksploatacji objętym umową dzierżawy, a więc tym, które dotyczy
pobierania pożytków przez tokenariusza (na jakim Emitent przekazuje
uprawnienie do pobierania ułamkowej części wynagrodzenia) jest w tym
przypadku wykorzystanie projektu do wytworzenia i instalacji urządzenia
produkującego lody. W związku z tym tokenariuszowi nie przysługują prawa
do wynagrodzenia na innych polach eksploatacji, a przedmiot umowy jest
ściśle wskazany.
Koncepcja dzierżawy praw autorskich znalazła swoje uznanie w Wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r. (sygn. akt IV CSK 274/10). Sąd
Najwyższy stwierdził, że:
“unormowanie w prawie autorskim umów mających za przedmiot prawa
autorskie nie eliminuje stosowania przepisów kodeksu cywilnego, w tym jego
części szczególnej. Nie jest więc wykluczone zawieranie umów innych, aniżeli
przewidziane w prawie autorskim umowy o przeniesienie autorskich praw
majątkowych albo umowy o korzystanie z utworu (licencyjne), przy
uwzględnieniu specyfiki praw autorskich. Nie ma też więc podstaw do
wyłączenia dopuszczalności ustanowienia dzierżawy na prawach autorskich,
oczywiście przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 709 Kodeksu
cywilnego”. Sąd Najwyższy wskazał również, iż dzierżawa powinna
obejmować przynajmniej jedno pole eksploatacji i związaną z nim możliwość
uzyskiwania pożytków.
Przewidziana koncepcja zabezpiecza również Interes tokenariuszy w
przypadku ewentualnego zbycia przedmiotu umowy przez Emitenta. W
odniesieniu do dzierżawy praw zastosowanie znajduje przepis art. 678 § 1
Kodeksu cywilnego. Przewiduje on, że w razie zbycia rzeczy najętej w czasie
trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy. W
związku z tym formuła stosunku dzierżawy zapewnia, że utrata własności
praw przez Emitenta nie wpływa na jego pozycję jako dzierżawcy.



Tokenariuszom przysługuje możliwość przeniesienia przysługujących im
praw z tytułu zawartej umowy poprzez zbycie tokenów, na co Emitent wyraża
zgodę. Wraz z przeniesieniem własności tokena przechodzą na nabywcę
wszelkie związane z nim uprawnienia. Ponadto, posiadanie tokena MIC
uprawnia do generowania w określonych warunkach tokena ICE - poprzez
zamrożenie w modelu Proof-of-Stake.

Koncepcja prawna tokena ICE
Token stanowi znak legitymacyjny stwierdzający obowiązek Emitenta do
określonego świadczenia. Ma charakter zbliżony do voucheru, a wraz z jego
użyciem możliwa jest wymiana na dostępny dla klientów produkt Emitenta.
Posiadanie tokena potwierdza obowiązek Emitenta do świadczenia w postaci
wymiany tokenów na lody (w określonej proporcji 1 token = 1 lód), a
dokonanie wymiany przez tokenariusza powoduje utratę tych tokenów.

Tokeny zespołu i rezerwa
Tokeny przeznaczone dla zespołu nie będą brały udziału w podziale nagrody
w mechanizmie Proof of Stake oraz nie mogą zostać uwolnione przed
upływem 18 miesięcy od zakończenia emisji. Po upływie półtorarocznej
blokady będą uwalniane stopniowo. Członkowie zespołu każdego roku przez
10 lat będą otrzymywali 10% należnych im tokenów.
Wszystkie niesprzedane w procesie ICO tokeny zdeponowane zostaną na
specjalnym portfelu rezerwy. Aby przeprowadzić kolejne emisje tokenów MIC,
takie przedsięwzięcie musi zostać przegłosowane przez społeczność
inwestorów MIC na platformie Mosaico.

Rundy emisji
Emisja tokenów MIC zostanie podzielona na 3 rundy, private sale, ICO 1 oraz
ICO 2. Dostęp do przedsprzedaży otrzymają tylko Ci inwestorzy, którzy
zapiszą się do naszego alertu inwestora. Cena tokena z każdą kolejną rundą
będzie wzrastać, dlatego im wcześniej dołączysz do inwestycji, tym wyższa
będzie stopa zwrotu.
Celem niniejszej emisji jest finansowanie produkcji nowych stanowisk do
lodów oraz koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem nowych punktów.
Softcap zbiórki został ustalony na $378 259,36, natomiast hardcap na $1 419
586,72. Korzystając z fali popularności MilkyIce, chcemy stworzyć jak
najwięcej nowych punktów w najlepszych lokalizacjach. Wiemy, że nasze lody



cieszą się ogromną popularnością i każde nowe stoisko będzie miało dużą
sprzedaż.

Tokenomia

Stage Price Share Tokens Raised

Pre Sale $1,18 4,00% 400 000,00 $472 000,00

ICO 1 $1,21 3,92% 392 156,86 $474 509,80

ICO 2 $ 1,23 3,85% 384 615,38 $473 076,92

ICO Sum 11,77% 1 176 772,24 $1 419 586,72

Marketing 2,00% 200 000,00

Liquidity 8,00% 800 000,00

Mosaico 1,00% 100 000,00

Team 50,00% 5 000 000,00

All but
reserve

72,77% 7 276 772,24

Reserve 27,23% 2 723 227,76

All 100,00% 10 000 000,00

Niesprzedane w rundzie Pre Sale tokeny przesunięte zostały do ostatniej
rundy ICO 2 i będą sprzedane po cenie $1,23.



Prognoza stóp zwrotu bez uwzględnienia wzrostu wartości
tokena
Liczba stanowisk 6 10 20 40

Kwota przeznaczona na
skup tokenów $60 000 $100 000 $200 000 $400 000

Przychód do podziału na
rok $269 509,79 $449 182,99 $898 365,98 $1 796 731,96

Minimalna liczba tokenów
po skupie 1 127 991,75 1 046 690,94 884 089,31 558 886,06

Prognozowana
stopa zwrotu (bez
uwzględnienia skupu)

18,62% 31,03% 62,07% 124,13%

Prognozowana
stopa zwrotu (z
uwzględnieniem skupu)

19,43% 34,89% 82,61% 261,37%

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 Halazony
Ice Cream (spółka zarejestrowana w Dubaju). 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 Halazony ice cream. 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.

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_wyd
awania_i_obrotu_kryptoaktywami_71794.pdf

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności
Wszystkie podmioty gospodarcze, w tym również Emitent, mogą być
narażone na ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w
innym kraju niż Polska. Dodatkowo w przypadku niniejszego projektu poziom
ryzyka jest wyższy z uwagi na realizowanie przedsięwzięcia poza granicami
Unii Europejskiej, a dodatkowo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Ważnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej w
Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest realizacja pozaekonomicznych
celów gospodarki, tj. religijnych i społecznych, związanych z cywilizacją i
kulturą islamu. Do cech wyróżniających prowadzenie działalności
gospodarczej, ale i system finansowy w ZEA należą:
a) podział ryzyka między kontrahentów,
b) oparcie działań gospodarczych o normy etyczno-moralne,
c) zwrócenie uwagi na rezultat i użyteczność przedsięwzięcia, a nie sytuację
finansową i zdolność kredytową,
d) zmniejszanie różnic dochodowych w społeczeństwie.
Te specyficzne zasady są w istocie ograniczeniem wolności gospodarczej.
Taki stan może negatywnie odbijać się na działalności podmiotów
gospodarczych, co dotyczy również Emitenta oraz na realizacji
przedsięwzięcia Emitenta.

Dane emitenta
Emitentem jest SYNCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Osielsku, ul.Karpacka 1A Osielsko,
86-031 Niwy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_ws_wydawania_i_obrotu_kryptoaktywami_71794.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_ws_wydawania_i_obrotu_kryptoaktywami_71794.pdf
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Zespół

Tomasz Szopiński, CEO AND FOUNDER
Założyciel firm GRO-NO ora SYNCO. W rodzinny biznes zaangażował się w
2017 roku, zostawiając pracę w dużej międzynarodowej korporacji. Chęć
ciągłego rozwoju osobistego oraz firmy pozwoliła na stworzenie kilku dużych
projektów w zaledwie 5 lat.

Adam Gadawski, Co-founder
Od lat zawodowo związany z gastronomią. W zespole GRO-NO jest
współtwórcą wszystkich projektów gastronomicznych.

Paweł Drogowski, Project Manager
Przed dołączeniem do zespołu Synco i GRO-NO, przez wiele lat pracował w
międzynarodowych bankach. W zespole odpowiedzialny za nadzorowanie i
realizację projektów zarządu.

Adrian Barszczyk, Product Manager
Posiada dziesięcioletnie doświadczenia w branży lodowej na Polskim rynku.
Producent proszków do lodów i maszyn dla firmy Milky Ice.

Mateusz Bierwagen, Sales Trainer
Odpowiedzialny za szkolenie pracowników w celu budowania pozytywnych
relacji z klientami.

Karol Sobczyński, Community Manager
Znany w mediach społecznościowych jako @takitamkaroll. W zespole
odpowiedzialny za budowanie contentu video w social mediach.

Szymon Milner, Graphic Designer
Designer szeroko pojętej grafiki użytkowej UX/UI, z wieloletnim stażem.



Doświadczenie w strategiach marketingowych ATL i BTL. Projektował min. dla
międzynarodowych korporacji medycznych, spożywczych oraz czołowych
polskich firm technologicznych.

Marek Stryczyński, Export Coordinator
Swoje doświadczenie zdobywał w Wojskowych Zakładach lotniczych w
Bydgoszczy. Odpowiadał za międzynarodowe kontakty z klientami. Główny
logistyk Operatora restauracji w Pawilonie Polskim Expo 2020.

Adrian Stypczyński, Technical Manager
Odpowiedzialny za serwis techniczny maszyn i punktów sprzedażowych.

Adrian Gorzycki, Shareholder
Jako twórca kanału Youtube Przygody Przedsiębiorców poznał niuanse wielu
branż i biznesów. W projekcie Milky Ice Adrian aktywnie uczestniczyć będzie
w budowie strategii biznesowej projektu.

Bartosz Kolanek, Shareholder
Jako twórca kanału Youtube Przygody Przedsiębiorców poznał niuanse wielu
branż i biznesów. W projekcie Milky Ice Bartosz aktywnie uczestniczyć będzie
w budowie strategii biznesowej projektu.




