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Treść raportu:       

       

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 31 października 

2018 roku podjął decyzje strategiczne dotyczące kolejnych działań inicjujących rozwój platformy Eracoin. 

 

Platforma Eracoin powstała w 2016 roku jako platforma marketingu cyfrowego, pozwalająca właścicielom 

poszczególnych marek dotrzeć bezpośrednio do klientów i na platformie oferować im bezpośrednio 

produkty, bez konieczności korzystania z dystrybutorów  

i pośredników oraz organizować kampanie marketingowe, wynagradzając swoich klientów za każde działania, 

które podejmują w procesie marketingowym w formie punktów rabatowych, docelowo wymienialnych na 

tokeny. 

 

Platforma dostępna w wersji beta była rozwijana przez Emitenta przez okres prawie dwóch lat. Po 

przetestowaniu wielu wersji mechanizmów platformy na grupie ponad 28.000 kont oraz wprowadzeniu 

możliwości płatności tokenami EraCoin w wybranych punktach obsługujących płatności Snipay, platforma 

jest na końcowym etapie przygotowań na międzynarodową ekspansję. Według stanu na dzień 30.10.2018 r. 

platforma posiada 29.065 zarejestrowanych kont i w 2017 roku generowała już pierwsze przychody. Aktualnie 

testowany jest ukończony silnik Eracoin w wersji MVP, do aplikacji dodawane są kolejne produkty partnerów 

oraz testowane są kampanie marketingowe. Emitent szacuje, że ten etap potrwa około 6 miesięcy. 

 

W celu dalszego rozwoju platformy Zarząd Emitenta zdecydował się przeprowadzić ICO _Initial Coin 

Offering_ na terytorium Malty, gdzie środowisko formalno – prawne sprzyja rozwojowi nowych technologii, 

w szczególności kryptowalut. W dniu 4 lipca 2018 roku Parlament Malty przyjął jako pierwszy na świecie 

regulacje dotyczące technologii DLT _Distributed Ledger Technology_, na której opierają się rozwiązania 

Blockchain.  

 

Celem ICO jest wprowadzenie tokenów Eracoin _ERCT_ opartych na infrastrukturze blockchain Ethereum. 

Rozwiązanie to ułatwi dystrybucję i dzielenie się nagrodami i korzyściami ze wszystkimi zainteresowanymi 

stronami _wymianę punktów rabatowych na tokeny_, a także umożliwi przejrzyste i bezpieczne realizowanie 

transakcji kupna i sprzedaży produktów i usług dostępnych na platformie. Docelowo system ERCT będzie 

także współpracował z innymi systemami motywacyjnymi i lojalnościowymi _w tym systemem partnera, 

spółki One2Tribe sp. z o.o._.  

 

W celu planowanego ICO Emitent zawiąże wspólnie z partnerem – spółką One2Tribe sp. z o.o. spółkę w 

Republice Malty, która będzie odpłatnie korzystać z platformy Eracoin, pozostającej własnością Emitenta 

oraz platformy Tribeware należącej do One2Tribe sp. z o.o. Emitent docelowo będzie również realizował 

usługi kampanii marketingowych na platformie. 

 

O nawiązaniu współpracy z One2Tribe sp. z o.o. w obszarze rozwoju Eracoin, Emitent informował raportem 

ESPI nr 18/2018 z dnia 21 września 2018 roku. 

 

Emitent planuje, że kampania ICO wystartuje w I kwartale 2019 roku i będzie trwać do momentu osiągnięcia 

postawionych celów finansowych. Informacje o celach finansowych zostaną podane w osobnym prospekcie 

_ang. whitepaper_ kampanii ICO.  

 

O zrealizowaniu etapów planowanych działań, w szczególności o zawiązaniu spółki oraz szczegółach ICO 

Emitent poinformuje niezwłocznie raportem ESPI. 


