Startup Ekosistem Geton

Bela knjiga
(whitepapeer)
Geton Startup Ecosystem smo zasnovali na prepričanju, da
bi bil svet veliko boljši, če bi inovativna zagonska podjetja in
njihovi podporniki lahko služili v popolnoma preglednem,
digitalnem in neodvisnem ekosistemu enakih možnosti.

Različica 1.1.
Ta slovenski prevod je informativne narave in se nanaša na izvorno, angleško različico, ki je odstopna na:
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Startup Ekosistem Geton
Naš pristop

Uvod

Teza

Argumenti

Premise

Zaključek

K oblikovanju tega dokumenta smo pristopili znanstveno. Tezo utemeljujemo na obče
sprejetih, dokazljivih ter očitnih dejstvih. Raziskovalno empirični vidik je osnovan na
iskanju iskanju dodatnih možnosti pozitivne uporabe kriptovalut. Z argumenti bomo
bralca vodili do logičnih premis na katerih si bo vsak lahko sam oblikoval logični
zaključek.
Vemo, da je oblikovanje ekosistema z drugačno in učinkovitejšo uporabo kriptovalut
velik izziv. Po drugi strani pa sodobni človek verjetno rabi in si prizadeva imeti takšno,
špekulativno okolje kriptovalut? Naj torej ostaja možnost izbire za vsakogar.
Tega dejstva ne kritiziramo, niti ga ne poskušamo spremeniti. Oblikovati želimo le
vzporedno okolje, kjer bo več razpoložljivih in uporabnih a še neizkoriščenih možnosti,
ki jih nudi tehnologija veriženja blokov (blockchain), zagotovila stabilnejšo in
predvidljivejšo uporabo in obravnavo kriptovalut.
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Startup Ekosistem Geton
Uvod
Svet kriptovalut se vse bolj povečuje. Marca 2021 je obstajalo skoraj 9000
kriptovalut. Po podatkih CoinMarketCap so marca 2021 "altcoins" (kovanci, ki so
alternativa Bitcoinu) predstavljali več kot 40 % celotnega trga kriptovalut. Čeprav
mnoge od teh kriptovalut nimajo znatenga obsega trgovanja, so doloečne izjemno
priljubljene znotraj namesnko zasnovanih skupnosti podpornikov in vlagateljev.
Kriptovalute so že v svojem bistvu drugačne od drugih naložbenih instrumentov in
tudi drugačne od FIAT denarja. Kriptovalute je treba obravnavati drugače, pri tem pa
uporabiti znane in preverjene dobre prakse iz financ in upravljanja premoženja. Če
sklepamo, da so kriptovalute in bodo ostale špekulativni instrument, vnaprej zavržemo
možnosti njihove uporabe na njihov odličen način za človeško skupnost.
Verjamemo, da bi pravilen in praktičen pristop do uporabe kriptovalut vsem
udeleženim prinesel veliko boljše razumevanje in koristi, ki jih obstoječi finančnonaložbeni sistemi ne morejo zagotoviti, niti omogočati.
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Startup Ekosistem Geton
Teza
Sodobni ljudje lahko razumemo, uporabljamo in obravnavamo kriptovalute
drugače, varneje in učinkoviteje kot zgolj "špekulativni" instrument.

Današnji svet kriptovalut ima veliko trenj, posrednikov, nesporazumov, špekulacij in
splošnih ovir. Soočamo se z nevarnim, špekulativnim in škodljivim okoljem, kjer ima
manjšina veliko orodij za izkoriščanje množičnega vedenja in nerazumevanja.
Prvine trajnostnega poslovnega modela so ravno nasprotne. Toda tudi ti modeli lahko
obstajajo in jih prebivalstvo sprejme zgolj s pravilnim razumevanjem, ustreznim
znanjem, novim pristopom in sprejemanjem učinkovitih, poštenih vsakodnevnih praks.
Kriptovalute same po sebi niso slabe niti niso krive za kaos in izgube. Bolj pravilen
zaključek je, da današnji svet nima dobrega in varnega okolja za varno uporabo
kriptovalut in je bolj špekulativen kot ugoden še manj pa naložbeno varen.
Poslanstvo Startup Ekosistema Geton je nenehno izboljševanje in razvoj okolja, kjer
bodo inovativni poslovni modeli, ki temeljijo na kriptovalutah, dobili ustrezno podporo
za rast in širitev. Modeli, pri katerih bodo vsakodnevne dejavnosti, kot so zaposlovanje,
izobraževanje, nakupovanje, potovanja, zabava itd., lahko učinkovito uporabljale
prednosti novih tehnologij in vsem na splošno prinesle boljšo kakovost življenja.
Verjamemo, da si človeštvo zasluži in lahko tudi aktivno soustvarja bolj inovativno
poslovno okolje trajnostnih praks, pri čemer pa tudi pridobiva nova znanja o neodkritih
možnostih in tako prispeva k skupnemu zadovoljstvu.
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Startup Ekosistem Geton
Naše poslanstvo
Startup Ekosistem Geton smo zasnovali na prepričanju, da bi bil svet lahko boljši, če bi
inovativna zagonska podjetja in njihovi podporniki lahko služili v popolnoma
preglednem, digitalnem in neodvisnem ekosistemu enakih možnosti.
Naš način komuniciranja s skupnostjo je "poziv k dejanjem". Vzporedno spodbujamo
novoustanovljena podjetja in podjetnike z inovativnimi idejami ter njihove podpornike,
da premislijo o svojih možnostih in reformirajo obstoječe poslovne prakse.

Priložnost za vse nas
Namen Startup Ekosistema Geton je premostitev vstopnih ovir, ki jih je treba
premagati, ko se soočamo z izzivom tokeniziranja sredstev v resničnem svetu.
Nameravamo odstraniti trenja, posrednike in splošne ovire ter razviti okolje, v katerem
so uporaba kriptovalut, njihove emisije in spremembe cen stabilne, predvidljive ter
temeljijo na "vzorcih razmišljanja" iz našega vsakdana. Da bi to dosegli, razvijamo
okolje, povezano z gospodarskimi dejavnostmi, ki temeljijo na "resničnih" vsakodnevnih dejavnostih, kot so zaposlovanje, izobraževanje, nakupovanje,
potovanja, zabava itd.
Spodbujanje ustvarjalnosti, izboljšav in inovacij bi morale biti temeljne vrednote
takega okolja, ki temelji na tehnologiji veriženja blokov (blockchain).

Izziv, ki je pred nami
Edini možni pristop je spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti. Rešitve morajo
zagotoviti takšno uporabniško izkušnjo, ki bo izdatneje in učinkoviteje prispevala k
večjemu zavedanju ter boljši uporabnosti, kot je na voljo v trenutnih tovrstnih okoljih.

Naslednje strani bodo bralca vodile do logičnega zaključka!
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Startup Ekosistem Geton
Argumenti
Argument bo obsegal skupak izjav, eno ali več premis in en zaključek.
Z argumenti bomo najprej utemeljili principe ter delovanje obstoječih kriptovalutnih
okolij. Cene kriptovalut bomo razložili z razumevanjem razporeditve emisij in
postopkov menjave v knjigi naročil.
Različne vrste žetonov (kriptovalutt) imajo različne postopke izdaje (ustvarjanja),
specifične namene in načine uporabe, ki lahko igrajo bistveno vlogo v njihovem
evolucijskem obdobju uporabe ter razvoja.

Ti argumenti bodo osvetlili bralčevo pozornost, da bo na situacijo lahko pogledal z
vidika ustvarjalnosti in inovativnosti - z vidika novih možnosti.
Novo znanje in boljše razumevanje, ki ju bralcu budi ta bela knjiga (Whitepaper) bosta
v veliki meri omogočila tudi logično sprejetje bistvenih Getonovih konceptov zajetig v
ideji primarne teze.
Vse te funkcionalnosti in orodja so sestavni del okolja, kjer kriptovalute obravnavamo
varno in pozitivno, z določenimi prednostmi pa tudi omejitvami za udeležence.

Tukaj vam bo zdrava pamet v veliko pomoč!
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Startup Ekosistem Geton
Blockchain - veriga blokov
"Bloki" v verigi blokov ustvarjajo eden za drugim.
(naslednji blok ne more začeti kreirati, dokler prejšnji ni dokončan)

Vsak "blok" digitalnih informacij dejansko vsebuje določeno količino posamezne
kriptovalute - označeno s "časovniim žigom" (time-stamp) = trenutkom nastanka.
Zato pravimo, da kriptovalut ni mogoče ponarediti, ker je vsaka celota ali del edinstven
- s časovnim žigom nastanka.
Ko pošiljate določeno kriptovaluto v drugo denarnico, pravzaprav prenašate svojo
pravico do posesti tega dela "bloka" in, ko kriptovaluto "prodajate" za denar, to pravico
pridobi druga oseba in bi prejemate denar - ali drugo premoženje v znesku,
dogovorjenem prek knjige naročil (order book).

Emisija določene kriptovalute je lahko dokončna ali pa nastaja z izvajanjem določenih
digitalnih procesov. Najbolj znan proces ustvarjanja je "rudarjenje kriptovalut".
Ko emisijo določene kriptovalute zmanjšujemo, uporabljamo izraz "burning" (sežiganje
ali trajno uničevanje), ker ta del "blokov na blockchainu" ne bo več obstajal.
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Startup Ekosistem Geton
Knjiga naročil (order book)
Knjiga naročil je seznam naročil, s katerimi menjalnica beleži zanimanje kupcev in
prodajalcev za določeno kriptovaluto ali drugo premoženje. Mehanzem ujemanja
naročil po knjigi določi, katera naročila je mogoče v celoti ali delno izvesti.

Primer:
Enota A: vrednost = 1

Enota B: vrednost = "volatilna" (cena niha v razmaku časa)

Denarnica 1: Naročilo za menjavo 6 enot A za enoto B pri vrednosti 1
Denarnica 2: Naročilo za menjavo 3 enot A za enoto B pri vrednosti 2
Denarnica 3: Naročilo za menjavo 2 enot A za enoto B pri vrednosti 4
Denarnica 4: Naročilo za menjavo 4 enot B za enoto A pri vrednosti 4
Denarnica 5: Naročilo za menjavo 5 enot B za enoto A pri vrednosti 6

Denarnice:

1

2

3

4

5

Denarnice:

1

2

4

5

Cena:

1

2

4

4

6

Cena:

1

2

4

6

Denarnica 4 je zamenjala 2 enoti B za enoto A z denarnico 3 pri ceni 4. Od teha
trenutka je cena za enoto A v knjigi naročil 4.
Ostale denarnice z naročili, ki odstopajo od cene 4 naprej čakajo na trenutek, ko se
bosta ponudba in povpraševanje za enoto A "srečali".
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Startup Ekosistem Geton
Različne vrste žetonov
Na splošno obstajajo tri vrste žetonov, od katerih ima vsaka svoj namen uporabe in
pravni okvir. Odvisno od tega, kako likvidna je tehnologija, ima lahko določen žeton
včasih dodatno korist, v nekaterih primerih pa hibridne značilnosti, kjer opravlja dve ali
več funkcij.

Uporabniški žeton
(utility token)

Varnostni žeton
(security token)

Žeton, ki ga je
mogoče zamenjati za
izdelke in storitve.

Digitalna
predstavitev
tradicionalne
varnostne naložbe.

Uporablja se kot
alternativno
sredstvo menjave.

Uredba

V večini držav se
uredba države
gostiteljice uporablja,
če se žeton uporablja
za menjavo blaga in
storitev.

AML in zakonodaja o
vrednostnih papirjih
zavezuje državo, v
kateri se izdaja
vrednostnih papirjev
uporablja/ustvari.

Odvisno od tega, ali
se žeton uporablja
kot zakonito plačilno
sredstvo.

KYC
zahteve

Trenutno ni določeno,
vendar se predvideva,
da se bo spremenilo.

Imperativ

Ni zahtevano

Možnost menjave na
nereguliranih
sekundarnih trgih ali
na borzah in trgih s
posebnimi licencami.

Uporabljajo se
pristojni zakoni, zato
so omejitve glede
tega, kako jih je
mogoče zamenjati
na sekundarnih
trgih.

Možnost zamenjave
na sekundarnem
trgu uporabniških ali
varnostnih žetonov.

STO

Odvisno od genezenastanka. Ali je
izdan, kot
uporabniški ali kot
varnostni žeton.

Opis

Sekundarni trg

Oblika izdaje

ICO/IEO/IDO
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Startup Ekosistem Geton
Oblike izdaje žetonov
Uporabniški žetoni (utility tokens)
Uporabniški žeton (utility token) omogoča dostop do protokola blockchain, dApp in/ali
ga je mogoče zamenjati za drugo obliko izdelkov ali storitev.
Te metodologije se lahko razlikujejo glede na dostopnost javnosti:
ICO (Initial Coin Offering)
IEO (Initial Exchange Offering)
IDO (Initial Dex Offering)

Varnostni žetoni (security tokens)
Varnostni žeton predstavlja vrednostni naložbeni, menjalni ali prenosljiv finančni
instrument, ki ima podobne značilnosti, kot je denar.
Poznamo predvsem tri glavne oblike varnostnih žetonov:
Lastniški varnostni žeton predstavlja lastniški delež v pravni osebi (družba,
partnerstvo ali združenje), realiziran v obliki osnovnega kapitala, ki vključuje deleže
tako navadnih kot prednostnih delnic.
Dolžniški varnostni žeton predstavlja izposojen denar, ki ga je treba vrniti. Značilnosti
so obseg, donosnost (obrestna mera), zapadlost in datum podaljšanja (odkupa).
Hibridni varnostni žetoni med drugim združujejo značilnosti dolžniških in lastniških
vrednostnih papirjev, npr. bonitete na lastniški kapital, zamenljive obveznice...

Nezamenljivi (zbirateljski) žetoni- NFT
Nezamenljiv žeton (NFT) je edinstveno digitalno sredstvo, ki predstavlja lastništvo
stvarnih stvari, kot so umetniška dela, video posnetki, glasba in drugo.
NFT-ji uporabljajo isto tehnologijo veriženja blokov, ki je osnovna za ostale
kriptovalute, vendar niso valuta.
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Startup Ekosistem Geton
Graf ekonomskega mehurčka
Mehurčki (finančne manije) se odvijajo v več fazah, kar lahko sledimo že tekom 500letne ekonomske zgodovine. Vsaka manija je očitno drugačna, vendar vedno obstajajo
podobnosti; na slošno vsako lahko opredelimo s štirimi temeljnimi fazami:
(By: Jean-Paul Rodrigue)

Ekonomski mehurčki so lahko zelo škodljivi, zlasti za tiste, ki so vstopili pozno z
upanjem, da bodo dobili nekaj za nič. Tudi, če gre za inflacijske dogodke, je izid
mehurčka zelo deflacijski, saj velike količine kapitala izginejo v valu bankrotov in
finančnih neplačil, ki jih sprožijo (Vir: Jean-Paul Rodrigue).
Zgodovinsko gledano so ti
mehurčki vedno prisotni, vendar
sta se obseg in amplituda
gospodarskih mehurčkov
pospešila; internetne /tehnološke
delnice (deflacionirano leta 2000),
nepremičnine (deflacionirano leta
2006), surovine (deflacionirano
leta 2008) in kriptovalute, kot je
bitcoin (odvisno od več ciklov
inflacije in deflacije).

60 k
50 k
40 k
30 k
20 k
10 k
145

Graf spreminjanja cene kriptovalute Bitcoin (vir: CoinMarketCap, september, 2021)
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Startup Ekosistem Geton
Kriptovalute se razlikujejo od denarja
Ekonomski (finančni) mehurčki (znani tudi kot špekulativni mehurčki) niso redki - ljudje
običajno ne prepoznajo hipotetičnega trgovanja (na podlagi špekulacij), ko se to
dogaja. Primarni medijski viri začnejo poročati o rasti cen kriptovalut pri najbolj
priljubljenih kriptovalutah. Množice postanejo pripravljene kupiti vsaj del te hitro
rastoče "naložbe", ker strah pred zamudo priložnosti deluje prav na ta način. In nič
drugega, ampak ravno to je razlog, da povpraševanje po nakupu in pomanjkanje
ponudbe povzročata rast cen - ravno po načelih množičnega vedenja. Prevečkrat
vpleteni te tvegane dejavnosti prepoznajo le pri obdukciji. Ko mehurček poči, je že
prepozno.

Človeški možgani uporabljajo "vzorce"
Druga past se lahko pojavi zaradi naravnega mehanizma "človeškega razmišljanja" ljudje uporabljamo vzorce razmišljanja. Med našo evolucijo ustvarjamo navade
(vzorce), ki nam pomagajo, da se lahko hitreje odzovemo na situacijo. To nam dobro
deluje! Ko pa uporabljamo "delujoč vzorec" v drugačnem okolju s posebnimi
lastnostmi (investicijsko okolje), zlahka pademo v past. Kajti, ko smo "slepo prepričani",
da bo ta isti vzorec razmišljanja deloval tudi v podobnem okolju - predvsem ob
spremljavi močnih čustev, ki zameglijo našo sposobnost sprejemanja racionalnih
odločitev, da se odločimo preudarno.
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Oblikovanje cene in razporeditev emisij
Upoštevajoč predstavljene načine in namene izdaje (kreiranja) uporabniških, vrnostnih
ali plačilnih žetonov, lahko logično sklepamo, da je namen vsakega od teh načinov v
osnovi:
- določiti protokol za sproščanje nerazdelejnih emisij v obtok,
- omejitev začetnih imetnikov žetonov z vnaprej določenimi pravili in preprečitev
nenadzorovanega dotoka emisij na globalni trg, kot je povpraševanje po njih.
To bi povzročilo, da bi cena žetonu padla na dno in se ne bi zmogla "pobrati", če na trg
ne bi prispela nesorazmerno visoka količina svežega kapitala - in tudi v tem primeru, ko
bo to spoznal svetovni trg, bi nov kapital hranil le špekulante do končnega propada
tega žetona.
Startup Ekosistem Geton uporablja koncept dinamičnega oblikovanja cene, kjer je
emisija v obroku absolutno pogojena s ceno, kar ureja v naprej zasnovan algoritem.
Recimo, da se želimo izogniti velikim špekulacijam in manipulacijam. V tem primeru bi
morali številni posamezniki imeti majhne ali podobne količine žetonov. Ne more biti
situacije, da bi manjšina imela večino emisij.
Kot že omenjeno, je cena žetona na svetovnem trgu odvisna od ponudbe in
povpraševanja. Današnje (egoistične) trženjske prakse, splošno pomanjkanje zdrave
pameti, slabo razmišljanje in čustveno odločanje ustvarjajo več kot dobrodošlo okolje
za ekonomske mehurčke. Ti nenadoma dobijo popoln prostor za pojav in rast, dokler
dimenzija neskončnosti ni hitrejša in pomembnejša kot kadar koli v zgodovini. Vsaka
ponovitev ima višjo amplitudo.
Bitcoin (sledijo mu druge vodilne kriptovalute) je več kot pomemben dokaz tega.

Vsakodnevna uporabniška izkušnja - vzorec
Podpora (tokenizacija) enostavnega projeta ali dejavnosti z žetonom (kriptovaluto) je
vgrajena v robusten model za regulacijo - emisije in hkrati cene.
Okolje trgovanja s kriptovalutami (žetoni) je nedvomno svetovni trg, kjer je cena
odvisna le od povpraševanja in ponudbe. Trgovalne dejavnosti je poleg špekulacij
mogoče organizirati in spodbujati z uporabo znotraj podprtega projekta.
Hkrati pa smo v našem okolju zasnovali vzporedno (vmesno) okolje, kjer žetoni krožijo
v zasebnem (od glavnega omrežja vendar z uporabo enakega protokola) omrežju
blockchain. Od tam jih je možno prenesti na glavno omrežje "mainnet" - na globalni trg
, ni pa to nujno, če jih uporabniki želijo uporabljati znotraj podprtih platform pri čemer
imajo vedno možnost izhoda na svetovni trg - in obratno.
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Startup Ekosistem Geton
Argumenti, ki osvetljujejo stanje
Tehnologija veriženja blokov (blockchain) in kriptovalute
Emisije kriptovalut in njihova razdelitev
Oblikovanje cene v knjigi naročil
Isnovne oblike žetonov
Graf ekonomskega mehurčka - primarni oblikovalnik cene
Razumevanje kriptovalut in možnosti njihove uporabe
Razumevanje človeške narave in vedenja

Orodja in pametne rešitve pri Getonu
DPMC - Koncept Dinamičnega Oblikovanja Cene
J-krivulja - Faze razvoja poslovne ideje
Staking - različni (varni) načini prodaje in nakupa kriptovalut
InstantBeta - tokenizirani vsakodnevni projekti
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Startup Ekosistem Geton
Kdo je za startup ekosistemom Geton?
Milan Kozlevcar
Direktor in ustanovitelj

Sem tehnik in moja strast je razvijati
ustvarjalne poslovne ideje z uporabo
sodobnih tehnologij in zdrave pameti iz
vsakdanjega življenja.

kozlevcar.com
piplshare.com/resume/milan
linkedin.com/in/piplshare
twitter.com/milankozlevcar
facebook.com/milankozlevcar

Ekipa razvijalcev
Razvijalci IT, oblikovalci in drugi udeleženci
prispevajo in razvijajo določene module in
funkcije kot konstruktivne dele celotnega
ekosistema.

Ekipa influencerjev
V Getonu so najboljši možni vir informacij,
predani in pripravljeni podpirati privržence v
svojem maternem jeziku. Influencer se "rodi" z
odobritvijo skupnosti in je neodvisen. Edino
pravilo je dobro poznavanje Startup Ekosistema
Geton.

Na referenčnem povabilu osnovana skupnost
Prijava v strukturo je možna le s povabilom obstoječega uporabnika. Protokol o referenčni
povezavi vsebuje več pravil in pogojev za pošteno in varno uporabo, najpomembnejše pa
je dobro razumevanje.
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Startup Ekosistem Geton
Časovnica in logične faze razvoja
2022
Umeščanje InstantBeta projektov
Skupnost začne prejemati dejanske
koristi od prodaje žetonov in drugih
funkcionalnosti ekosistema.

2021
Stabilizacija ekosistema
GROSH mining stake zaključen
Centralizacija GetonGlobal
Umestitev GetonCoin na globalne menjalnice
Implementacija USDT & Metamask

2020
Geton Startup Ecosystem
GROSH mining stake
Marketinške in Projektne matrice
GetonCoin
Koncept EuroGROSH

2019
Koncept DPMC
Koncept J-CURVE

2018
Koncept PronCoin

2017
Koncept PiplShare
www.geton.global
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Startup Ekosistem Geton
GetonCoin
28%
GetonCoin

54%

Skupnost ekosistema
Likvidnostni bazen
Emisija za podporo projektov

18%

Razdelitev emisij
GetonCoin

GROSHCoin

44%

GROSHCoin

56%

Skupnost ekosistema
Likvidnostni bazen

Razdelitev emisij
GROSHCoin
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Startup Ekosistem Geton
DPMC - koncept dinamičnega oblikovanja cene
Razporeditev žetonov in njihova cena znotraj ekosistema se oblikujeta
izključno z dejavnostmi uporabnikov in odobritvijo projekta InstantBeta
s strani skupnosti.

Cena

Koncept dinamičnega oblikovanja cene
Dynamic Price Modeling Concept

Emisija

Koncept DPMC je v naprej zasnovan algoritem za sproščanje nerazporejenega dela
kriptovalute is emisije za podporo poslu (Business Development Supply - BDS). Ta služi
nagrajevanju pomembnih aktivnosti uporabnikov na platformah "InstantBeta".
Obratno s sproščanjem te emisije, po obrnjenem grafu narašča cena te kriptovalute.

PiplCoin

PiplShare
PronWorld

PronCoin

GetonHealth
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Startup Ekosistem Geton
J-krivulja: faze razvoja poslovne ideje
Podprti projekt InstantBeta nagrajuje uporabnike za vitalne dejavnosti,
ki jih omogoča ta projekt. Te bodo v v njegovi zreli fazi, ko se bo lahko
ustvarjale prihodek njegovim tokeniziranim lastnikom in partnerjem.
Kriptovaluta, ki je uporabljena v zagonskem obdobju projekta, lahko
ostane in kasneje služi za podporo transakcijam in stabilnosti.

+

Faze razvoja poslovne ideje

Cena

0

Čas

-

Ta krivulja odraža, kako inovativna poslovna ideja sledi logičnemu razvoju, hkrati pa
dobi globalno razsežnost - v perspektivi časa in učinka -, medtem ko doseganje tržnega
deleža z zaporednimi poslovnimi fazami in standardizacijo poslovnih procesov stabilnost!
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Startup Ekosistem Geton
Staking znotraj Startup Ekosistema Geton
Staking udeležencem omogoča nakup/prodajo kriptovalut. Radlična
dejanja ali prehodna obdobija omogočajo, da uproabnik dobi povrnjeno
nakupno vrednost v valuti nakupa, ghkrati pa obdrži enako vrednost
kriptovalute - to je naš princip varnega vstopa v svet kriptovalut.
Skupnost Ekosistema Geton lahko uporablja različne mehanizme stakinga - za dosego
različnih učinkov; nakup/prodajo kriptovalute bodisi v referenčno strukturo ali celotno)
skupnost.
Druga vitalna funkcija stakinga je protokol za prenašanje pravic do uporabe
kriptovalute iz ene denarnce na drugo - tudi globalno.
Znotraj Startup Ekosistema Geton so bile, so ali bodo na voljo naslednje možnosti
stakinga:
- GROSH mining stake
- TSPE - Token Sale Practise Exercise
- POS - Proof-Of-Stake
- GROSH burning stake

GETON Coin
TSPE

Final
Initial

COMPLETED

Initial

USDT Stake value
+ GETON Coin

Final

GETON Coin
GETON Coin
TSPE
TSPE
+ Structure commissions

GROSH mining stake
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Startup Ekosistem Geton
Staking znotraj Startup Ekosistema Geton
GROSH mining stake
Namen GROSH mining stake, poleg prodaje/kupovanja kovancev je bilo ustvarjanje
(rudarjenje) kriptovalute GROSH Coin.
Sprva je bila skupna emisija kovanca GROSH nerazporejena in ni krožila v skupnosti.
Proces distribucije (rudarjenja) je bil "GROSH mining stake" - kjer je vsak stake v
posamezni kriptovaluti, ki je bil aktiven 100 dni, sprostil v obtok (stakeholderju v
njegovo denarnico) 125 % vrednosti v kovancu GROSH, katerega cena je bila 1,00
EUR.
V obdobju 100 dni je stakeholderjeva denarnica Gx .., v kateri je bil aktiven GROSH
mining stake obdržala enako vrednost v uporabljeni kriptovaluti. Količinsko se je
znesek te kriptovalute zmanjšal za sorazmerno razliko, izračunano na podlagi
spremembo cene te kriptovalute - v skladu z mehanizmom DPMC.
V manj kot enem letu (10. marca 2021) so dejavnosti GROSH mining stake zaključile
postopek rudarjenja (nastajanja) GROSH Coin. Celotna emisija kovanca GROSH je bila
oustvarjena in ostaja na voljo uporabnikom znotraj Startup Ekosistema Geton.
V omrežju Ethereum je kriptovaluta GROSH Coin uvedena s pametno pogodbo
0xd92b3100e19bef7a32aef1451d891f99f9316e13.
Trenutno že izvajamo drugo razvojno stopnjo, kjer se bo cena GROSH Coin višala glede
na aktivnosti na podprtih projektih InstantBeta. Poleg tega bodo kovanci GROSH, ki so
jih dejavnosti skupnosti zbrale v likvidnostnem bazenu, izpostavljeni procesu
uničevanja, kar bo povišalo ceno enote v skladu s konceptom dinamičnega oblikovanja
cene kovancev GROSH. Začeli smo tudi že s postopki umeščanja kovanca GROSH na
globalnem trgu.

100 dnevno naročilo za PRODAJO
kriptovalute v GROSH mining stake:
(menjava v likvidnostnem bazenu
1. Po ceni DPMC;
2. Ohranitev prvotne VREDNOSTI
KRIPTOVALUTE;
3. Prejem plačila (nagrade) v višini 125 %
od vrednsoti stake v GROSH Coin - v
dnevnih prihodkih.
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Startup Ekosistem Geton
Staking znotraj Startup Ekosistema Geton
TSPE - Praktična vaja prodaje kriptovalute
TSPE primer v vrednosti 100 USDT v GetonCoin

GETON Coin TSPE
vrednost 100.00 USDT

ZAKLJUČENO

GETON Coin TSPE
vrednost 100.00 USDT

100.00 USDT
+ GETON Coin
+ STRUKTURNE PROVIZIJE

GETON Coin TSPE
vrednost 100.00 USDT

Namen TSPE STAKE je, poleg prodaje žetonov v strukturi denarnice, zagotoviti nov
poslovni model, kjer prodajalec/kupec žetonov po zaključenem naročilu za nakup/
prodajo prejme:
prvotno vrednost TSPE stake v USDT,
provizije od prodaje kupcu (12% od neposredne prodaje in 3%, 2% ali 1% od nivoja),
ima na voljo za pprenos izven ekosistema kupljeno količino kriptovalute.

TSPE struktura je urejena po naslednjem protokolu:
- 25% takojšnjega prihodk aod prodaje,
- 24 % provizij pri prodaji/nakupu (12% neposredno, 3%, 2%, 1%, 1% ,1%, 1%, 1%, 1%,
1% nivojsko),
- 1% sistemska provizija,
- 50% za zapiranje TSPE stake prodajalca.
TSPE stake ni možno zapreti pred njegovo zapolnitvijo.
TSPE stake je možno prenesti v drugo Gx denarnico. Strošek prenosa je 10% od
vrednosti.
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Startup Ekosistem Geton
Staking znotraj Startup Ekosistema Geton
POS: Proof-Of-Stake
Namen POS stake je, poleg prodaje žetonov iz likvidnostnega bazena, nagrajevanje
enega zmagovalca POS stake z deležem zbranih USDT v višini 25% od dotičnega POS
stake, hkrati pa vsem sodelujočim omogočiti prenos kupljene količine kriptovalute
izven ekosistema.
cena POS stake v USDT =24,00 USDT;
provizije: v POS stake ni provizij;
obdobja trajanja POS stake: 24h, 48h, 168h, 720h;
možnost prenosa kupljene količina kriptovalute.

GROSH burning stake
Namen GROSH burning stake je, poleg prodaje kovancev tudi sprostitev sorazmernih
emisij kovanca GROSH iz sistemskega likvidnostnega bazena v deflacijski bazen Grosh
Coin, kjer bodo ti kovanci trajno uničeni. Namen uničevanja kovancev GRSOH je
zmanjšati količino v obtoku in ohraniti enako tržno kapitalizacijo. Učinek je povečana
vrednost (cena) na enoto v obtoku.
Ta funkcija je še v razvoju in je odvisna tudi od odobritve - glasovanja skupnosti.
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Startup Ekosistem Geton
Terminologija in definicije
Maksimalna emisija (maximum supply):
Najboljši približek celotne količine kovancev, ki bo kdajkoli obstajala.

Skupna emisija (total supply):
Maksimalna emisija minus žetoni (kovanci), ki so bili preverjeno uničeni.

Emisija v obtoku (circulating supply):
Najboljši približek števila žetonov, ki krožijo na trgu in v rokah širše javnosti. Krožna
ponudba je za določanje tržne kapitalizacije veliko boljša metrika kot celotna ponudba.

Emisija za razvoj posla (Business Development Supply):
Emisija žetonov, namenjenih podpori razvoja projekta InstantBeta. V skladu z
algoritmom DPMC se žetoni iz emisije za razvoj posla (BDS) prenašajo uporabnikom
(aktivnim udeležencem). Na ta način nerazporejeni žetoni prehajajo v obtok.

Tržna kapitalizacija (market capitalization):
Skupna tržna kapitalizacija kriptovalute. To je eden od glavnih indikatorjev relativnega
obsega ali vrednosti posamezne kriptovalute.

Likvidnostni bazen (liquidity pool):
Zbirka žetonov z naslova sistemskega odkupa, sorazmerna z njihovo skupno
likvidnostjo, namenjena preprečevanju ekonomskega mehurčka v ekosistemu.

www.geton.global

⎜

www.geton.markets

⎜

www.geton.news

23

Startup Ekosistem Geton
Dejavniki tveganja
Tveganja, povezana z naložbami v kriptovalute
Nakup GetonCoina lahko vključuje določena tveganja, pri čemer upoštevanje
naslednjih priporočil lahko znatno zmanjša izpostavljenost imetnikov k izgubam:
1. Emisija žetona GetonCoin v obtoku je transparentno predstavljena na etherscan.io.
2. Emisija za razvoj posla (BDS) so žetoni GetonCoin iz skupne emisije, namenjeni
razvoju podprtega projekta. Njihovo razdelevanje in prenašanje ureja koncept
DPMC, ki deluje na podlagi aktivnosti skupnosti uporabnikov.
3. Emisija skupnosti ekosistema predstavlja emisijo žetonov GetonCoin v lasti
skupnosti ekosostema, ki še niso preneseni na omrežje Ethereum in uporabljeni ter
shranjeni v ekosistemu - vendar se lahko na zahtevo in z določenimi aktivnostmi
uporabnika prenesejo v globalno omrežje.
4. Ceno žetona GetonCoin znotraj ekosistema oblikujejo izključno dejavnosti
skupnosti.
5. Skupnost Startup Ekosistema Geton lahko žeton GetonCoin uporabijo kot notranjo
valuto, ki jo je mogoče zamenjati v USDT ali druga menjalna sredstva.

Tveganja, povezana s Getonovim poslovanjem in samo dejavnostjo
V naši dejavnosti se soočamo z močno konkurenco v vseh pogledih poslovanja. Zlasti s
strani podjetij, ki ponujajo blockchain rešitve na področju podpore zagona podjetij in
množičnega financiranja z uporabo tehnologije blockchain.
Zato moramo vztrajno nadaljevati začrtane smernice in skrbeti za inovativne rešitve,
izdelke in storitve ki so v resnično pomoč uporabnikom. V nasprotnem primeru morda
ne bomo ostali konkurenčni, poslovni prihodki in od njih odvisni rezultati pa bi zaradi
tega lahkoi postali ogroženi.
Naš skupni uspeh je odvisen od zagotavljanja izdelkov in storitev, ki jih ljudje
uporabljajo in prinašako kakovostno uporabniško izkušnjo.

Zaključek
Kriptovaluta, namenjena podpori posamezne dejavnosti (kot je GetonCoin žeton), bi
lahko znatno zmanjšala stroške, ki v trenutnih poslovnih sistemih omejujejo te panoge,
povečala ekonomski uspeh in nudila kakovostne storitve ljudem iz skupin z nižjimi
dohodki. Ker bi vedno več oseb imelo žeton GetonCoin (GETON) in slednjega lahko
uporabljalo na različne načine, pri čemer se bo vrednost kriptovalute spreminjala v
skladu z algoritmom DPMC, kar bo skupnosti dajalo več svobode. Dejansko je ideja za
GetonCoin Token (GETON) revolucionarna, a hkrati nekaj, kar bo v prihiodnje postalo
splošni standard.
Obstaja očitna rešitev težav različnih panog in samo vprašanje časa je, kdaj bodo
skupnosti znotraj inovativnih okolij za razvoj podjetništva začele uporabljati GETON in
izkoristile njegove resnične prednosti.
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Startup Ekosistem Geton
Pravna omejitev odgovornosti
Startup Ekosistem Geton upravlja, vodi in upravlja GETON LIMITED (BVI) s poslovnim
naslovom na: 20/F, Central Tower, 28 Queen's Road, Central, HK. Lastništvo žetonov
GetonCoin (GETON) ne predstavlja nobenega lastništva, udeležbe v kapitalu podjetja
ali pravic do plačila, prihodkov, deleža dobička ali kakršne koli denarne nagrade. Ta
bela knjiga (whitepaper) je bila pripravljena v dobri veri, da bi zagotovila celovit
pregled projekta Startup Ekosistema Geton, povezanega z žetonom GETON, in služi
zgolj v informativne namene.
Razvoj Startup Ekosistema Geton in/ali katere koli povezane mobilne aplikacije se
lahko kadarkoli spremeni od predvidenega. Upoštevati je potrebno, tudi, da se lahko
sam koncept Startup Ekosistema Geton v prihodnosti preoblikuje ali kako drugače
spremeni, predvsem, če bo to potrebno zaradi kakršnih koli materialnih razlogov
(vključno, vendar ne omejeno na komercialne vidike, tehnične možnosti ali potrebo po
zagotavljanju skladnosti s katerim koli ( obstoječih ali prihodnjih) veljavnih zakonov in
drugih predpisov ali drugih pomembnih razlogov). Žetoni GETON niso namenjeni
obravnavanju v smislu vrednostnega kapitalskegga instrumenta - v nobeni jurisdikciji.
Ta bela knjiga (whitepaper) Startup Ekosistema Geton ne predstavlja investicijskega
prospekta ali ponudbenega dokumenta. Njen namen tega ni predstavljati ponudbe za
investiranje ali zbiranje naložb v kateri koli jurisdikciji. Vsebina tega dokumenta ni
namenjena spodbujank+ju k finančnim odločitvam. Zato nobena vsebina bele knjige
(whitepaper) Startup Ekosistema Geton ne služi kot vabilo ali spodbuda k kakršni koli
naložbeni dejavnosti.
Za podporo delovanja Startup Ekosistema Geton nikoli ne namenjate sredstev, za
katere si ne morete privoščiti, da bi jih izgubili v procesupodpore in razvoja. Vedno si
preberite in razumejte vse pogoje in določila te bele knjige in Startup Ekosistema
Geton (vključno z vsemi opozorili glede možne spremembe vrednosti žetona,
tehničnimi, regulativnimi in drugimi tveganji; ter vsemi omejitvami odgovornosti, ki jih
vsebuje), ki so bodo objavljene na spletnih straneh Startup Ekosistema Geton (te
vsebine se lahko občasno spremenijo).
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