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Klauzula prawna
1.1 ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie mogą nie wyczerpywać poruszonych w nim kwestii, nie implikują elementów
zawiązania jakiejkolwiek relacji umownej. Jedynym przeznaczeniem
tego tekstu pozostaje dostarczenie istotnych informacji potencjalnym posiadaczom coinów w celu umożliwienia im ustalenia, czy chcą
podjąć szczegółową analizę w odniesieniu do spółki z uwagi na chęć
nabycia Tecra coinów. Niniejsza „Biała Księga” (white paper) nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna papieru wartościowego w dowolnej jurysdykcji, gdzie niezgodne z prawem jest
złożenie takiej oferty lub zachęty.
Mimo że TecraCoin nie jest papierem wartościowym, a właściciele
nie są udziałowcami bądź akcjonariuszami TecraCoin, w przypadku,
gdy coin będzie klasyfikowany jako papier wartościowy, może być on
przedmiotem pewnych ograniczeń narzucanych przez amerykańskie czy kanadyjskie prawodawstwo dot. papierów wartościowych lub
prawodawstwo dot. papierów wartościowych obowiązujące w innych
krajach.
Logo i claim (slogan)

wersja monochromatyczna

wersja czarna

kolory

RGB:
15/32/108

RGB:
65/128/255

RGB:
47/223/255

RGB:
0/0/0

CMYK:
100/96/27/19

CMYK:
72/51/0/0

CMYK:
56/0/4/0

CMYK:
0/0/0/100

HEX: #0f206c

HEX: #4180ff

HEX: #2fdfff

HEX: #0000000

PANTONE 2756 C
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1.2 TECRA SP. Z O.O.
TecraCoin odnosi się do firmy działającej pod nazwą Tecra Sp. z
o.o zarejestrowaną w Polsce pod adresem: Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 112, NIP - 599 323 5626 oraz KRS 0000752946.
Ten dokument może zawierać „stwierdzenia dotyczące
przyszłości”, czyli deklaracje dotyczące wydarzeń w przyszłości.
Deklaracje te często odnoszą się do przyszłych planów biznesowych i organizacyjnych TecraCoin i często zawierają takie słowa, jak „oczekiwanie”, „zamiar”, „plan”, „będzie”, „czy”, „oszacowanie”, „prognoza” lub „ cel”. Deklaracje te ze swej natury dotyczą
kwestii, które są niepewne w różnym stopniu. TecraCoin nie
może zagwarantować, że jakiekolwiek przyszłościowe deklaracje, dane historyczne lub eksperymenty przeprowadzone przez
firmę lub oczekiwane wyniki TecraCoin będą powiązane z faktami lub wynikami w przyszłości. TecraCoiny nie są akcjami ani
papierami wartościowymi. Nie uprawniają one do posiadania
lub uczestnictwa w spółce Tecra Sp. z o.o. lub jakichkolwiek
innych prawach własności. Są to tylko środki, które mogą upoważnić inwestorów do korzystania z nich w celu nabycia usług
świadczonych przez Tecra Sp. z o.o.
Zakupu kryptowaluty TecraCoin powinny podejmować się jedynie osoby lub podmioty, które mają znaczne doświadczenie
oraz zrozumienie użytkowania i zawiłości kryptowalut oraz systemów oprogramowania opartych na technologii blockchain.
Jeśli nie posiadasz wymaganego doświadczenia lub wiedzy
specjalistycznej, nie powinieneś nabywać kryptowaluty TecraCoin, ani uczestniczyć w tym ICO.
Zakup TecraCoin jest powszechnie obarczony takimi znacznymi ryzykami jak utrata wszystkich zainwestowanych środków,
w tym kryptowaluty, zobowiązania podatkowe oraz inne sankcje prawne wynikające z przepisów prawa poszczególnych jurysdykcji. Przed przystąpieniem do tego ICO należy uważnie
zapoznać się z White Paper, z warunkami ICO oraz historią ICO
i zagrożeniami z nimi związanymi. Działając z należytą starannością, wymaganą od profesjonalisty, należy dokładnie zbadać
i rozważyć ryzyka, koszty oraz negatywne aspekty nabycia kryptowaluty TecraCoin, oraz jeśli to możliwe uzyskać niezależne
opinie w tej sprawie.
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1.3 AML & KYC
Tecra Sp. z o.o. będzie współpracować ze wszystkimi organami państwowymi, a także ze wszystkimi upoważnionymi instytucjami finansowymi i będzie ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy) i KYC (Poznaj swojego klienta) oraz innych
przepisów bankowych lub rządowych.
TecraCoin ICO jest zgodne z tymi zasadami i ogranicza dostęp dla obywateli USA, posiadaczy Zielonej
Karty i rezydentów Stanów Zjednoczonych do kategorii „akredytowanych inwestorów”, zgodnie z Przepisem D, Regułą 506 (5) Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (US Securities Act). Pewne
stwierdzenia, szacunki i informacje finansowe tu zawarte stanowią oświadczenia prognostyczne bądź
mają charakter informacyjny.
Takowe oświadczenia bądź informacje dotyczą znanych i nieznanych czynników ryzyka i niepewności,
które mogą stanowić przyczynę faktycznych zdarzeń lub wyników różniących się materialnie od szacunków lub wyników implikowanych lub wyrażanych w takowych prognozach.
Angielska wersja “WhitePaper” stanowi podstawowe, oficjalne źródło informacji o platformie TECRACOIN. Informacje tu zawarte każdorazowo można przetłumaczyć na inne języki, można ich też używać
w toku pisemnej bądź ustnej wymiany komunikacyjnej z istniejącymi lub przyszłymi członkami społeczności, partnerami etc. W toku tłumaczenia lub przekazywania takowych informacji, część treści niniejszego dokumentu może być utracona, ich integralność może być naruszona lub też mogą być takowe
treści źle zinterpretowane. Dokładność takowych alternatywnych dróg wymiany wiadomości nie może
być zagwarantowana. Jeżeli wystąpią nieścisłości lub sprzeczność między tłumaczeniem czy komunikacją, a niniejszą „Białą Księgą”, postanowienia pierwotnego dokumentu w języku angielskim będą miały
pierwszeństwo.

Idea

“Każda wystarczająco
zaawansowana
technologia jest
nieodróżnialna od magii”
Arthur C. Clarke
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Witaj w przestrzeni inwestycyjnej Tecra!
Technologia ulepsza świat nieustannie. Naszym celem jest usprawnienie tego nieodwracalnego
procesu i zaznaczenie swojej roli w transformowaniu cywilizacji. Jako zespół Tecra, stworzyliśmy
platformę internetową do pozyskiwania kapitału, wspomagającą komercjalizację wysokich technologii zabezpieczonych patentami. Poprzez wykorzystanie rozproszonego rejestru opartego o
blockchain gwarantujemy transparentność inwestycji, opartych o kryptowalutę TecraCoin.

Nasza idea łączy trzy grupy interesantów:

Naukowcy

Inwestorzy

Społeczność

parafrazując A. Clarke’a,
świat magii i technologii,
czyli świat naukowców,

świat biznesu i kapitału,
miejsce gdzie inwestorzy
poznają technologię
zabezpieczoną patentami
i komercjalizują jej
wartość w użyteczne oraz
perspektywiczne firmy,

społeczność górników.
Dzięki ich pracy,
poświęconej mocy
obliczeniowej oraz
wielogodzinnych dyskusji
o blockchainie, możemy
rozwijać wizję Satoshiego
Nakamoto w modelu PoW.

Zespół Tecra partycypuje w szerzeniu idei Blockchain. Łączy trzy zainteresowane grupy w jeden
obiecujący fundusz inwestycyjny.
Wyobraźmy sobie miejsce, gdzie każda światła myśl oparta o patenty, może zostać wdrożona i
udostępniona konsumentom. Miejsce gdzie ukryci w laboratoriach, garażach czy pracowniach
naukowcy otwarcie przedstawiają swoje pomysły, a zbudowana wokół projektu Tecra społeczność
głosuje, które technologie sfinansować. Technologie, które faktycznie zmienią świat.
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Być może dożyjemy dnia, gdy na platformie pojawi się lek na raka, silniki spalające minimalną ilość
paliwa, moduły gwiezdne przyspieszające lot na Marsa. Z perspektywy teraźniejszości, wydaje się
to niedorzeczne, ale czy ta wstydliwa “niedorzeczność” nie jest motorem napędowym postępu?
W historii ludzkiej znamy przykłady, gdy nieliczni dokonywali niemożliwego, gdy pionierzy nauki
odsłaniali niezbadane wcześniej światy, a technologia przesuwała bariery “śmieszności” na kolejne
etapy. Wtedy również wydawało się to irracjonalne i głupie. Szczególnie, gdy Nikola Tesla w 1909
r. powiedział dla New York Times:

“ Na przykład wkrótce będzie
możliwym,
by przedsiębiorca z Nowego Jorku
przekazywał instrukcje,
które natychmiast pojawią się
na piśmie w Londynie
czy gdziekolwiek indziej.
Będzie mógł zadzwonić
ze swojego biura i rozmawiać
z dowolnym właścicielem
aparatu telefonicznego na świecie.
Koniecznym będzie jedynie
noszenie ze sobą niedrogiego
urządzenia, nie większego niż
zegarek.
Jego posiadacz będzie mógł
słyszeć rozmówcę gdziekolwiek
się znajdzie, na morzu czy
na lądzie, poprzez tysiące mil.
Każdy będzie mógł przekazywać
mowę czy śpiew
do najdalszych krańców świata.”
Nikola Tesla
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Mało kto potraktował te słowa poważnie. Dzisiaj wiemy, że irracjonalizm to podstawa nauki. Parafrazując słowa Karla Poppera, jeśli jest to naukowe to jest to obalalne. Tecra chce obalać zastałe
paradygmaty i tworzyć nowe.
Tecra to idea, która połączy kwiat intelektualny z zasobnym i przemyślanym procesem inwestycyjnym. Mimo, że zaczynamy od grafenu, to naszą wiodącą myślą jest stworzenie inkubatora geniuszy, którzy za wiele lat powiedzą: dziękujemy Tecra, to w istocie było science, not fiction.

Problemy świata
Niedojrzałość rynku związanego z technologią grafenu powoduje pojawienie się przepaści
pomiędzy teoretycznym zastosowaniem, a komercyjnym wdrożeniem. Oznacza to, że większość
technologii opartej o grafen nadal jest na etapie badawczym, co budzi uzasadnioną obawę inwestorów. Kolejnym problemem jest brak standaryzacji oraz określonej jakości grafenu. Technologia ta jest obecnie w drugiej fazie:
a) wynalezienie grafenu,
b) rozwój grafenu do postaci aplikacyjnej,
c) aplikacja grafenu i komercjalizacja.
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Zespół TecraCoin debatował nad tym problemem wraz ze światową czołówką z branży na GrapChina 2018 w Chinach. Wraz z profesorem Francesco Bonaccorso z IIT Central Research Lab Genova,
profesorem Stephan’em Rochem z Catalan Institute of Nanosciences and Nanotechnology-ICN2
and the Barcelona Institute of Science and Technology, doktorem Norbertem Fabricius z Karlsruhe
Institute of Technology, profesorem Vladimirem Falko dyrektorem Graphene NOWNANO Centre
for Doctoral Training z University of Manchester, profesorem Joshua Robinson z Pennsylvania State
University, Prof. Andrea C. Ferrari z Uniwersytetu Cambridge, Murni Ali Vice President of National
Graphene Action Plan 2020, Prof. Dr. Xinliang Feng z Instytutu Maxa Plancka, profesorem Jinbo Bai
z French National Research Center, profesor Dusan Losic Dusan z School of Chemical Engineering,
within the University of Adelaide and Director of the Australian Research Council (ARC) Graphene
Hub for Graphene Enabled Industry Transformation, profesorem Johan Liu z Chalmers University
of Technology, profesorem Sumio IIjima z Uniwersytetu of Basel, profesorem Emanuelem Kymakis
z Uniwersytetu Cambridge, profesorem Feiyu Kang z Tsinghua University, doktorem Di Wei z Nokia
Research Center, doktorem Mingyang Lu z The Jackson Laboratory, uznaliśmy, że przepaść dzieląca świat badań naukowych od świata codziennego użytku jest wciąż za duża. Taki stan rzeczy
nie buduje przychylnej prasy inwestycjom w grafen. W tym celu wystosowaliśmy list do badaczy,
przedsiębiorców oraz inwestorów na całym świecie, w celu stworzenia pomostu łączącego naukę
i biznes. Treść listu brzmi:
11
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“1500 lat temu, na wschodzie świata, było wielkie miasto, zwane Chang’an.
Trasa rozpoczynająca się stąd, przechodząc przez Azję i Azję Zachodnią,
na zachód, aż do Morza Śródziemnego, otworzyła drzwi przyjaznym kontaktom między Chinami i innymi krajami, a także Jedwabnym Szlakiem
łączącym wschód i zachód, Azję i Europę.
Jesteśmy naukowcami i przedsiębiorcami ze środowiska akademickiego i
przemysłu, zajmującymi się badaniami i rozwojem grafenu i powiązanych
materiałów. Dziś, w blasku dawnego “Jedwabnego Szlaku”, zebraliśmy się
w Xi’an (Chang’an), aby wziąć udział w konferencji China Graphene Innovation Conference 2018 (GRAPCHINA 2018) i omówić możliwości globalnej
współpracy w zakresie technologii i industrializacji grafenu i pokrewnych
materiałów.
Wierzymy, że dzięki połączonym wysiłkom naukowców, przedsiębiorców
i decydentów, osiągnięcia w dziedzinie grafenów przyniosą nowe możliwości rozwoju w dziedzinie energii, środowiska, nauk przyrodniczych
i technologii informacyjnej. Przemysł grafenowy może stać się nowym
punktem wzrostu w rozwoju branż hi-tech.
Dlatego wzywamy wszystkich naukowców, przedsiębiorców i powiązane
zainteresowane strony, aby wzmocnić współpracę w zakresie normalizacji, zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji, aby ustanowić
społeczność odpowiedzialną za rozwój światowego grafenu i powiązanych z nim materiałów.”
Zdając sobie sprawę z globalnych problemów w świecie technologii high-end, chcemy aby korzyści z TecraCoin Investment Fund stały się widoczne. Obecnie istnieje już niewielki rynek inwestycyjny grafenu, który jest wypełniany głównie przez duże firmy posiadające w swoim portfolio
niewielki segment grafenu (produkcja towarów z użyciem grafenu). Większość potencjału (a także
ryzyko) leży w tych firmach, które skupiają się przede wszystkim na grafenie. Według prof. Ferrari
i innych ekspertów grafenu, prawie 90-95% firm skupionych na grafenie zbankrutowało. Wynika
to z dużej luki między światem nauki i biznesu, ponieważ naukowcy inwestują w badania, a nie w
rozwój biznesu. Dlatego też fundusz inwestycyjny Tecra i TecraCoin łączą przejrzystość inwestycji
poprzez blockchain ze specjalistami z branży wysokich technologii i zapewniają bezpieczeństwo
finansowe w przyszłości.
Blockchain rozwiązuje również problem pozyskania prywatnego kapitału, który w przeciwieństwie do kapitału instytucjonalnego może
być przeznaczony wyłącznie na badania, tak prywatny pieniądz inwestoriów posłuży do komercjalizacji technologii, a co za tym idzie do stworzenia zyskownych firm w przyszłości.
TecraCoin rozwiązuje problem inwestorów. Poprzez właściwy dobór partnera biznesowego,
oferujemy bezpieczną inwestycję w rynek wysokich technologii, którego wartość w ciągu kilku lat przekroczy kapitalizację setek miliardów
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dolarów (aktualna wycena około 30 milionów dolarów). W kolejnych kilku latach na rynku pozostanie zaledwie kilkadziesiąt firm, o zasięgu kapitałowym sięgającym Google czy Facebooka. Jedną
z takich firm będzie Tecra.

3.1 PROBLEMY NAUKOWCÓW
•

utrudniony dostęp do kapitału przeznaczonego na
komercjalizację patentów

•

długi proces prawny od rozpoczęcia prac
do komercjalizacji

•

brak standaryzacji technologii oraz spójnej
polityki jakości

3.2 PROBLEMY INWESTORÓW
•

ograniczone zaufanie do świata nauki i
nowych technologii

•

długi proces legislacyjny od momentu badań
do komercjalizacji

•

brak miejsca do bezpiecznego inwestowania
w wysokie technologie

3.3 PROBLEMY SPOŁECZNOŚCI
•

duża ilość kryptowalut, które nie dają realnych
korzyści

•

mały wybór obiecujących projektów opartych
o konsensus PoW

•

brak projektów opartych o blockchain i z
dostępem do realnego biznesu
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Nasze rozwiązania
TecraCoin oferuje rozwiązania na kilku poziomach:

4.1 DLA NAUKOWCÓW
•

Dzięki stworzeniu transparentnego systemu
przepływu kapitału opartego o blockchain Tecra i za
pomocą waluty TecraCoin, udostępnimy najbardziej
perspektywiczne projekty naszym inwestorom.

•

Tecra oferuje dostęp do prawników oraz specjalistów
między innymi z Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy
Ekonomicznej, którzy przeprowadzili inwestycje na
setki milionów złotych, np. Zalando lub BMW. Dzięki ich
doświadczeniu i zaufaniu jakim obdarzyli nas inwestorzy,
przyspieszymy proces wdrażania projektów.

•

Stworzymy miejsce w Internecie (platforma www),
gdzie naukowcy będą mogli zgłaszać swoje
pomysły. Po weryfikacji przez zespół naukowy Tecra
oraz opierając się na głosowaniu społeczności,
perspektywiczne projekty zostaną przekazane do
komercjalizacji.

4.2 DLA INWESTORÓW
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•

Zespół Tecra to specjaliści w swojej branży. Poprzez
bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzonych
inwestycji oraz szerokie kontakty biznesowe, każdy
projekt technologiczny Tecra otrzymuje gwarancję
swojej przydatności i przyszłych zysków w biznesie.

•

TecraCoin stworzy przyjazne miejsce dla inwestorów z
wykorzystaniem technologii blockchain. Bez potrzeby
długich i zawiłych konsultacji prawnych.

•

Blockchain to otwarty rejestr. Tecra zapewnia, że proces
przepływu kapitału inwestycyjnego i proces wdrożenia
będzie możliwy do sprawdzenia na każdym etapie np.
poprzez panel klienta na stronie www.
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4.3 DLA SPOŁECZNOŚCI
•

TecraCoin posiada największą zaletę, można będzie
za nią kupić udziały w spółkach produkujących realne
produkty (grafen).

•

Blockchain to społeczność. Bliska nam jest idea
Satoshiego Nakamoto, rozproszonego rejestru, dlatego
PoW to nie tylko ukłon w stronę górników, ale także
ukłon w stronę sprawiedliwego podziału.

•

TecraCoin to jedna z niewielu kryptowalut opartych o
PoW, za którą stoi realny biznes (planowane wdrożenie
fabryk grafenu, technologii grafenowej, a w przyszłości
technologii medycznej).

4.4 JAK TO BĘDZIE DZIAŁAĆ?
Sposób funkcjonowania funduszu inwestycyjnego Tecra
wygląda następująco:

•

Inwestorzy poprzez zakup kryptowaluty TecraCoin
przekazują nam fundusze na projekty technologiczne,
które są opublikowane na stronie,

•

Naukowcy i eksperci biznesowi TecraCoin wybierają
najbardziej obiecujące projekty i oddają je pod
głosowanie społeczności,

•

Głosowanie odbywa się za pomocą portfeli, a wybrany
projekt otrzymuje fundusze na realizację,

•

Spółka Tecra zawiązuje spółkę celową z wybranym
projektem i komercjalizuje projekt,

•

Po odpracowaniu inwestycji, spółka Tecra partycypuje
dożywotnio w zyskach wypromowanego projektu,

•

Inwestorzy posiadający TecraCoiny mogą je spieniężyć
na giełdzie lub trzymać je w formie krypto-depozytu
na czas trwania inwestycji, otrzymując z tego
tytułu dywidendy; za pomocą TecraCoin podmioty
zainteresowane wypracowanymi przez spółkę Tecra
technologiami, np. Grafenem, mogą je nabyć po
korzystnej cenie.
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•

Firma Tecra zobowiązana jest do okresowego zakupu TecraCoin z rynku, przeznaczając 30%
-70% swoich zysków (jeśli takie istnieją). Cena wstępna ma być ceną rynkową.

•

Przy kolejnym projekcie, Tecra wypuszcza kolejne TCR w ramach ICO zbierając fundusze na
kolejny projekt.

Szczegółowy opis procesu inwestycyjnego znajduje się w Załączniku A (do ściągnięcia na stronie
www.tecracoin.io : TecraCoin Status Prawny)

Analiza Rynku Grafenu
Według agencji analitycznej Technavio, wartość globalnego rynku grafenu szacowana jest obecnie na poziomie 50.41 mln dol. (końcówka 2017r.) i przewidywany jest średnioroczny wzrost tej
wartości przy CAGR w wysokości 39.22 proc. do 153.81 mln dol. w roku 2021.

Wartość rynku grafenu w latach 2016-2021

Oczekuje się, że globalny rynek grafenowy będzie rozwijał się w szybkim tempie w okresie prognozy, ze względu na rosnący popyt ze strony instytucji badawczych na odkrywanie nowych zastosowań grafenu, a także ze względu na jego szerokie zastosowania komercyjne i przemysłowe.
Analitycy Technavio wskazują, że rynek znajduje się obecnie we wczesnej fazie wzrostu – cały czas
trwają badania nad nowymi zastosowaniami grafenu oraz wdrażane są jego pierwsze komercyjne
aplikacje. Na poniższym wykresie, widzimy, że według badań Statista.com, rynek grafenu osiągnie
wartość 2,1 milarda dolarów w 2025 roku.
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Analiza rynku grafenu do roku 2025

*Wykres pokazuje rynkową wartość produktów opartych na grafenie. W 2015 r. globalna wartość rynkowa produktów opartych na grafenie
wynosiła 1,5 mln USD. Przewiduje się, że wzrośnie do 2,1 miliarda USD w 2025 roku.

IDTechEx Research przewiduje natomiast, że rynek grafenowy wzrośnie do ponad 300 milionów
dolarów w 2027 r., przy czym prognoza ta dotyczy grafenu na poziomie materiału i nie uwzględnia
wartości rynku produktów z udziałem grafenu. Wzrostowi przychodów przedsiębiorstw grafenowych
będzie towarzyszyć spadek średnich cen sprzedaży tego materiału, w związku z czym w 2027 r. wielkość
sprzedaży ma osiągnąć poziom powyżej 3,8 tys. ton rocznie.
Mimo to, prognozy IDTechEx sugerują, że przemysł grafenowy pozostanie w stanie nadmiaru zdolności produkcyjnych do roku 2021, natomiast zwiększenie mocy produkcyjnych ma nastąpić w dalszym
okresie prognozy. Ponadto IDTechEx Research wskazuje, że około 90% wartości rynkowej w 2027 r.
będzie generowane przez nanopłytki grafenowe (w stosunku do arkuszy grafenowych).
Rynek grafenu będzie w kolejnych latach podzielony na wiele zastosowań, odzwierciedlając różnorodne właściwości grafenu. Analitycy IDTechEx oczekują, że najszybciej na rynku znajdą się funkcjonalne farby i powłoki grafenowe – jest to trend, który agencja przewidywała już kilka lat wstecz i jest on
obserwowalny w opracowywanych obecnie prototypach i aplikacjach małoskalowych.
Na ten moment IDTechEx Research przewiduje, że do 2018 r. rynek funkcjonalnych tuszy i powłok
będzie stanowić 21% rynku. Najbardziej mają się natomiast rozwinąć sektory magazynowania energii
oraz kompozytów, obejmując odpowiednio 25% i 40% rynku grafenu w 2027 r.

5.1 CENY GRAFENU
IDTechEx przewiduje, że rozstrzał cenowy będzie się zawężał wraz z przechodzeniem przemysłu
ze sprzedaży grafenu na rzecz R&D do sprzedaży na rzecz aplikacji komercyjnych. Widełki nie zamkną się jednak całkowicie, ponieważ grafen pozostanie specjalistycznym materiałem, a różnice w
typach aplikowanego grafenu będą podtrzymywać różnice w jego cenie.
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Na przykład aktualna cena 50x50 monowarstwowej
cienkiej folii grafenowej w sklepie Graphene Square
wynosi 819 dolarów dla grafenu na folii z tereftalanu
polietylenu i 263 dolarów na folii miedzianej.

Prognozowana cena jednowarstwowego grafenu CVD(€/cm2 )

Nanopłytki grafenowe (o grubości 5-8 nm)
sprzedawane są po cenie od 219 do 229 dolarów za
kilogram, w porównaniu z ceną 3 dolary za kilogram
krzemu (grubość 0,38 mm).
Naukowcy z Uniwersytetu w Glasgow wykorzystali
miedzianą folię, jako podłoże do tworzenia wysokiej jakości grafenu przy pomocy bardzo gładkiej
powierzchni miedzi. Miedź używana w tym procesie jest dostępna w sprzedaży i kosztuje około 1
dolar za metr kwadratowy, w porównaniu do ceny
115 dolarów za metr kwadratowy miedzi, która jest
obecnie stosowana w produkcji grafenu.

Źródło:: www.graphenea.com/pages/graphene-price#.W9M7Z3r7RmB

5.1 DYSTRYBUCJA
Jak wskazuje Technavio, oczekuje się, że w okresie prognozy, półprzewodniki, elektronika i optoelektronika staną się głównym kierunkiem rozwoju zastosowań grafenu. W dalszej kolejności istotnymi segmentami docelowymi mają być energetyka, inżynieria lotniczna i obronna, kompozyty,
powłoki, atramenty i farby oraz motoryzacja. Segmentacja rynku ze względu na rodzaj użytkownika końcowego została zobrazowana na poniższym wykresie.

Docelowe segmenty rynku grafenu

Źródło: Technavio
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Kompozyty grafenowe znajdują swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle
lotniczym, m.in. przy produkcji samolotów lekkich o wadze ok. 3700 kilogramów. Według ekspertów
Technavio, jednym z pierwszych zastosowań kompozytów grafenowych będzie rozwój elektrycznie
przewodzącej żywicy epoksydowej, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia przewodnictwa elektrycznego materiałów kompozytowych stosowanych do produkcji kadłubów samolotów w stopniu,
w którym zastosowanie siatki miedziowej, wykorzystywanej do zapobiegania uszkodzeniom spowodowanym uderzeniami pioruna, nie będzie już wymagane. Laboratorium Narodowe w Oak Ridge
opracowało kompozyt z tworzywa sztucznego i 25-centymetrowego arkusza grafenu, odpowiadający
oczekiwaniom naukowców pod względem właściwości elektrycznych i mechanicznych. Zastosowanie
technologii CVD do produkcji dużych arkuszy grafenowych eliminuje ryzyko łuszczenia się grafenu,
wpływając tym samym na wytrzymałość i elastyczność kompozytów oraz powoduje 50-krotne zmniejszenie zapotrzebowania na grafen w kompozycie.
Chiny są liderem w aplikacjach patentowych wyrobów na bazie grafenu, a także głównym źródłem grafitu, stąd też stanowią najistotniejszego konkurenta na rynku. Odgrywają dominującą rolę ze względu na
prowadzoną przez ten kraj współpracę przemysłową i działalność badawczo-rozwojową, koncentrującą
intensywnie się na komercjalizacji grafenu. Pod kątem wartości, w 2016 roku rynek grafenowy w Chinach doświadczył trzykrotnego wzrostu w porównaniu z rokiem 2015. Wzrost ten był spowodowany
rosnącym przyjęciem grafenu w zastosowaniach przemysłowych, w tym powłokach antykorozyjnych,
ekranach dotykowych i bateriach litowo-jonowych.
Technavio wskazuje, że rządy i organizacje publiczne krajów rozwiniętych podążają za trendem inwestowania w badania i rozwój grafenu. Poniżej przedstawiono kilka przykładów inwestycji publicznych i
prywatnych:

•

Finansowanie ze strony Rządu Brytyjskiego w 2016 r. w wysokości 353 mln dol. przeznaczone
dla centrów badania grafenu;

•
•

W 2016 r. Unia Europejska zainwestowała 1,3 mld dolarów w konsorcjum Graphene Flagship;

•

Versarien, firma zajmująca się rozwiązaniami inżynieryjnymi, przęła większościowy udział w
Cambridge Graphene (spin-out Uniwersytetu Cambridge), firmy znanej jest z opracowywania
tuszy grafenowych i związanych z nimi materiałów. Dzięki temu nabyciu firma Versarien
zyskała centralną pozycję na rynku rozwoju grafenu w Wielkiej Brytanii

EverPower, nowojorska firma inwestycyjna, zaproponowała spółce Haydale Graphene
Industries inwestycje w wysokości 4,15 mln USD;
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Technologia
6.1 CZYM JEST GRAFEN?
Grafen jest najsilniejszym i najcieńszym materiałem znanym człowiekowi. Zbudowany jest z pojedyńczych atomów węgla o grubości jednego atomu. Posiada właściwości mechaniczne, przewyższające stal lub inne materiały. Jego wytrzymałość na rozciąganie jest około 20 razy wyższa, a
jego moduł sprężystości jest dwukrotnie większy od włókna węglowego, materiału uznawanego
za najbardziej rewolucyjny materiał do zastosowań przemysłowych.

6.2 OPATENTOWANE TECHNOLOGIE TECRA
Poniżej znajdują się tylko niektóre nasze technologie. Pozyskaliśmy zgodę na komercjalizację od
Polskiej Akademii Nauk oraz Rządu RP. Szczegółowe informacje dotyczące technologii grafenowych
można również znaleźć w prestiżowym magazynie Nature, gdzie ukazały się dwa nasze artykuły.

6.2.1 LASEROWO INDUKOWANA EMISJA BIAŁEGO ŚWIATŁA
“ Ostatnie badania teoretyczne i eksperymentalne wskazują na istnienie nowej stabilnej
fazy węgla z mieszanymi hybrydami sp2 i sp3
- diafitem. Taką dwuwarstwową strukturę z
wiązaniami sp2/sp3 można zaobserwować po
fotostymulacji wysoko zorientowanego grafenu
pirolitycznego, za pomocą femtosekundowych
impulsów laserowych.To ukryte ... “
Cały artykuł (ENG)dostępny jest pod tym linkiem: www.nature.com/articles/
lsa201510

6.2.2 LASEROWO INDUKOWANA
EMISJA BIAŁEGO ŚWIATŁA NA PIANCE GRAFENOWEJ
“ Emisję światła białego wywołaną laserem, zaobserwowano na porowatej piance grafenowej
napromieniowanej skupioną, ciągłą wiązką fal
diody laserowej podczerwieni. Stwierdzono, że
intensywność emisji wzrasta wykładniczo wraz
ze wzrostem gęstości mocy lasera, przy czym
poziom nasycenia wynosi ok. 1,5 W i charakteryzujące się stabilnymi warunkami emisji. Zaobserwowano również, że ...”
Cały artykuł (ENG) dostępny tutaj: www.nature.com/articles/srep41281
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6.3 LISTA NASZYCH PATENTÓW:
Lista patentów możliwych do komercjalizacji. Nowe pozycje zostaną dodane wkrótce.

Lp.
1.

Tytuł i numer
patentowy
Urządzenie oświetleniowe i sposób
generowania
białego światła o
dużej mocy

Data złożenia

Autorzy

Opis

17.10.2017

Wiesław Strek,
Robert Tomala,
Mikołaj Łukaszewicz

Celem wynalazku jest dostarczenie
urządzenia oświetleniowego zawierającego odpowiednio przygotowaną
matrycę grafenową i strukturę do zapobiegania skutkom możliwych zjawisk
plazmy po wzbudzeniu matrycy.

04.08.2017

Wiesław Strek,
Dariusz Hreniak,
Anna Łukowiak,
Anna Wedzynska,
Yuriy Gerasymchuk

Przedmiotem wynalazku jest trwały
kompozyt grafenowo-krzemionkowy na
bazie ekspandowanego tlenku grafitu
i krzemionki lub kserożelu krzemionkowego, charakteryzujący się tym, że
jest to układ składający się z płatków
grafenu i krzemionki, przy czym każdy
płat grafenowy ma mniej niż 2 μm.
Przedmiotem wynalazku jest również
sposób otrzymywania tych kompozytów.

04.08.2017

Wiesław Stek,
Dariusz Hreniak,
Anna Łukowiak,
Anna Wedzynska,
Yuriy Gerasymchuk

Przedmiotem wynalazku jest sposób
wytwarzania ekspandowanej struktury
grafenowej interkalowanej cząstkami
metalu, w którym utlenionym grafitem
Brodiego jest substrat, który poddaje
się reakcji z koloidalnym roztworem
nanometrycznych cząstek metalu lub
roztworem soli metalu, w którym metal
jonu poddaje się redukcji w łagodnych
warunkach, częściowo zredukowane
złoże cząstek interkalowane nanocząstkami metalicznego tlenku grafitu,
poddaje się dalszej obróbce cieplnej z
wytworzeniem końcowego produktu w
postaci proszku lub piany.

16.11.2015

Łukasz Marciniak.
Wiesław Strek,
Dariusz Hreniak,
Robert Tomala,
Bartłomiej Cichy,
Yuriy Gerasymchuk

Przedmiotem wynalazku jest źródło
światła białego, składające się z próżniowej komory szklanej zawierającej
optycznie czynny element - generator
promieniowania elektromagnetycznego promieniowania IR zaopatrzonego
w diodą laserową IR, źródła zasilania,
soczewki ogniskującej i opcjonalnie
reflektora charakteryzującego się tym,
że optycznie czynnym elementem umieszczonym w komorze próżniowej jest
cienkowarstwowa matryca grafenowa o
grubości do 3 mm.

423185
2.

Stabilne kompozyty grafenowo-krzemionkowe i
sposób ich przygotowania
422455

3.

Sposób wytwarzania rozszerzonej struktury
grafenowej
interkalowanej
nanocząsteczkami
metalu w postaci
proszku lub pianki
422453

4.

Źródło białego
światła i sposób
generowania
białego światła
414821/PL229151
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6.4 PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA GRAFENU
6.4.1 GRAFENOWY KASK MOTOCYKLOWY
WYTRZYMAŁOŚĆ
grafen odbiera siłę uderzenia znacznie lepiej niż
jakikolwiek inny znany materiał. Dzięki tej właściwości możemy budować wytrzymalsze kosntrukcje, co zwiększa bezpieczeństwo oraz poprawia
żywotność materiałów.
WYDAJNOŚĆ
Odporność na uderzenia ulega zwiększeniu nie
tylko w normalnych warunkach, ale również w
bardzo nieprzyjaznym środowisku (uderzenie
ciepła, upał).
KOMFORT
Grafen dzięki swojej wysokiej przewodności zmniejsza absorbcję ciepła i poprawia komfort użytkowania.
Grafen ze względu na szczególne właściwości
materiału jest w stanie rozłożyć siłę uderzenia
lepiej niż jakikolwiek inny materiał. Jest także
doskonałym przewodnikiem ciepła. Termoregulacyjna zewnętrzna powłoka kasku pozwala
użytkownikowi czuć się komfortowo nawet podczas bezpośredniego wystawiania na słońce.
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6.4.2 WŁÓKNA POLIAMIDOWE
Włókno grafenowo-poliamidowe ulepszy tradycyjne włókno poliamidowe. Oprócz doskonałych
właściwości mechanicznych, takich jak wysoka
wytrzymałość i odporność na zużycie, włókno
poliamidowo-grafenowe ma również właściwości takie jak odporność na promieniowanie
UV, właściwości przeciwbakteryjne (np. przeciw
roztoczom). Jest to wysokiej klasy “uniwersalne”
włókno, które zastąpi standardowe włókna.
Włókno grafenowo-poliamidowe może mieć
szerokie zastosowanie w odzieży, tekstyliach domowych, rybołówstwie i wielu innych branżach
ze względu na swoje właściwości odporne na
promieniowanie UV, antybakteryjne, antystatyczne i ognioodporne.

6.4.3 MEMBRANA FILTRACYJNA
Membrana ultrafiltracyjna (oczyszczanie ścieków,
zaopatrzenie w wodę miejską, odsalanie wody
morskiej) to membrana, której działanie polega
na różnicy ciśnień po obu stronach membrany i
niewielkich porach na membranie, aby umożliwić “przesiakanie” wody i innych małych cząsteczek, podczas gdy zawieszone substancje stałe i
substancje rozpuszczone o dużej masie cząsteczkowej zostają pozostawione w “retencji”.
Obszary zastosowań: chemiczne, tekstylne, przemysłowe oczyszczanie i ponowne wykorzystanie ścieków, zaopatrzenie w wodę i ścieki komunalne, wstępne oczyszczanie wody morskiej,
papiernictwo, węgiel i inne gałęzie przemysłu.

23

23

6.4.4 GRAFENOWE POWŁOKI
PRZEWODZĄCE
Ten rodzaj powłoki rozpraszającej ciepło jest
stosowany głównie na powierzchni radiatorów,
szeroko stosowanych w urządzeniach elektronicznych, np. komputery PC, laptopy i inne. Poprawne nałożenie powłoki może znacznie poprawić wydajność radiatorów oraz odporność
na wysokie temperatury (600 ° C), niski punkt
utwardzania (80-100 ° C) i dobrą odporność na
zarysowania.
Grafen jest znany z bardzo wysokiej przewodności cieplnej. Przez zmieszanie zdyspergowanego proszku grafenowego z powłoką można
znacznie zwiększyć właściwości termiczne.

Nasza oferta i produkt
Oferujemy udział w funduszu Tecra, który poprzez emisję TecraCoin (kryptowaluta), opartej na
algorytmie lyra2z (bazującym na Zcoin i Bitcoin), umożliwia inwestowanie w rozwój zaawansowanych technologii zabezpieczonych patentami, a następnie ich komercjalizację. Możesz ją kupić
za pomocą naszego systemu ICO podzielonego na kilka etapów:

Prywatna sprzedaż
minimalna kwota to $25 000
za 1TCR po $0.75 za sztukę.

Publiczna sprzedaż
1TCR po $1.25 za sztukę
w pierwszej fazie ICO.

24

24

7.1 NASZE GRAFENOWE ZASTOSOWANIA
Pozyskane środki zostaną wykorzystane na
wdrożenie i komercjalizację technologii
zabezpieczonych patentami:

7.1.1 PRODUKCJA GRAFENU
Tecra Sp. z o.o. we współpracy z INTiBS (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych)
specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy materiałów grafenowych, takich jak płatki grafenowe,
tlenek grafenu i trójwymiarowe formy grafenu
w postaci pianki grafenowej. Zoptymalizowane
procesy produkcyjne, pozwalają kontrolować
właściwości produkowanych materiałów, takich
jak liczba warstw grafenu, co ma bezpośredni
wpływ na ich właściwości fizyczne - przewodność elektryczną lub cieplną.
Grafen i jego pochodne, dzięki wielu właściwościom, takim jak: hydrofobowość, właściwości barierowe, właściwości biobójcze, przewodnictwo
cieplne i elektryczne, lub wzrost właściwości ślizgowych mogą być stosowane jako dodatek do
farb i lakierów.
Najważniejszymi gałęziami przemysłu tego rodzaju grafenu będą najwyższej jakości produkty motoryzacyjne, przemysł stoczniowy i specjalne powłoki - farby przewodzące. Obecnie konsorcjum
prowadzi zaawansowane prace nad wprowadzeniem grafenu do pokryć jachtowych. Zgodnie z
badaniami, takie powłoki będą charakteryzowały się zwiększoną hydrofobowością, która zapewni
lepsze usuwanie wody z powierzchni i zmniejszy opór wody podczas ruchu statków.
Rozwiązania stosowane przez Tecra są chronione patentami i jesteśmy zainteresowani produkcją grafenu dla klienta zewnętrznego, jako podwykonawcy, lub poprzez sprzedaż jego licencji i
wdrożenie procesu produkcyjnego w obiekcie klienta (np. Grupa Azoty w Polsce ).
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Właściwości farby
grafenowej:

Zwykła farba:

WŁAŚCIWOŚCI
ANTYBAKTERYJNE

WŁAŚCIWOŚCI
ANTYKOROZYJNE

ZMNIEJSZENIE
OPORU

KOROZJA

Właściwości materiałów grafenowych produkowanych przez INTiBS PAN mają niesamowity wpływ
na właściwości produktów chemicznych, takich jak:

•
•
•
•

Lakier (hydrofobowość grafenu ma znakomity wpływ na antykorozyjne właściwości lakieru)

•

Kataliza (składnik grafenu z metalami i tlenkami metali można stosować do katalizy i fotokatalizy).

Smary (dodanie płatków grafenu daje duże korzyści pod względem współczynnika redukcji tarcia)
Opony (jednocześnie zmniejszają opór i zwiększają przyczepność opon)
Filtry (zastosowanie struktury pianek grafenowych jako membran filtracyjnych - daje doskonałe
właściwości adsorpcyjne)
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7.1.2 NOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA BIAŁEGO –
INDUKOWANE LASEROWO SZEROKOPASMOWA BIAŁA EMISJA NA PIANCE GRAFENOWEJ
Dyrektywy Unii Europejskiej wycofały się z
rynku oświetlenia lamp żarowych, charakteryzujących się widoczną przewagą emisji szerokopasmowych dla ludzkiego oka. Biały kolor
w obecnie używanych energooszczędnych
źródłach LED i lampach fluorescencyjnych powstaje przez mieszanie kolorów, co odzwierciedla
niski wskaźnik oddawania barw.
Nasze rozwiązanie łączy zalety źródeł światła
białego (jako energooszczędnego źródła światła
białego) z widmem zbliżonym do światła słonecznego. Zespół ekspertów pracuje nad ulepszeniem aktywnego materiału i wyprodukowaniem
MVP dla urządzenia.

Lepsza
Fotosynteza
Emisja szerokopasmowego
grafenu podobnego do światła słonecznego powoduje, że to energooszczędne
źródło światła może być
wykorzystywane do wydajnej fotosyntezy w rejonach
gdzie występuje krótki
dzień, taki jak koło podbiegunowe.

Bezprzewodowy

Bez iskry

Wzbudzenie grafenu
przez niewidzialną wiązkę
lasera daje możliwość
oświetlenia obszaru
światłowodem lub
gdzie nie ma możliwości
podłączenia pod prąd.

Połączenie
światłowodowe między
źródłem wzbudzenia,
a żarówką z pianką
grafenową powoduje,
że to źródło światła
jest bezpieczne w
niebezpiecznych
warunkach, np. gdy
występuje wysokie
stężenie wodoru lub
metanu w powietrzu, takie
jak kopalnia węgla, obora
itp.
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Naturalne światło
grafenowe w szklarniach
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7.1.3 ŚWIATŁO GRAFENOWE O
WYSOKIEJ MOCY
Jak pokazują pierwsze badania naukowe, pianka
grafenowa uzyskana przez zespół Tecra Science,
wykazuje ogromny potencjał w zastosowaniu w
urządzeniach oświetleniowych o dużej mocy, wzbudzanych przez techniki mikrofalowe. Urządzenia te charakteryzują się wydajnością emisji, która
umożliwia ich stosowanie w oświetleniu ulicznym
lub oświetlaniu dużych powierzchni, takich jak hale
sportowe. Tecra Sp. z o.o. poszukuje inwestora gotowego do współpracy i rozwoju wynalazku, który
obecnie znajduje się na trzecim poziomie gotowości
technologicznej.

Dłuższe życie
żródła światła
Zjawiska podczas których
nie wytwarza się temperatura i są oparte na procesach jonizacji, powodują
doskonałą stabilność aktywnego elementu źródła
światła.

Wysoka jasność
System wzbudzania
mikrofal o dużej mocy
podobny do lampy
siarkowej, pozwala
osiągnąć strumień
świetlny większy niż 100
000 lm do oświetlania
dużych powierzchni,
takich jak oświetlenie hali
sportowej, stadionu itp.

Efektywność
energetyczna
Pierwsze badania
pokazują, że efektywność
energetyczna źródła
światła grafenowego o
wysokiej mocy jest wyższa
niż 100 lm / W
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Specyfikacja Tecracoin
8.1 DANE TECHNICZNE
Kod waluty:

TCR

Nazwa waluty:

TecraCoin

Algorytm konsensusu:

PoW

PoW nagroda z bloku:

112,5 TCR przy obniżenia o 50% przy każdym “halvingu”

Interwały halvingu:

840,000 blocks, ~4 lata

Czas bloku:

2.5 minuty (DGW3)

Całkowita ilość monet:

210,000,000 TCR

Liczba coinów dla Twórców:

21,000,000 TCR

Wymagania Tnode:

10,000 TCR

Aktywacja Tnode:

600

Wielkość bloku:

2MB

Potwierdzenie transakcji (rekomendowane):

24

Dojrzałość coina:

400

Algorytm Proof-of-Work:
Lyra2z:

Blake256 pierwsza tura i Lyra2 (timecost = 8, r=c=8)

Dodatki:

Zerocoin, Masternodes
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8.2 PREMINE I NAGRODY BLOKU
Do 71 000 bloków od uruchomienia sieci,
nagroda z każdego bloku dzielona jest w
następujący sposób pomiędzy założycieli, inwestorów i masternode’y

Podczas kolejnych 12 miesięcy (71 001 - 300 000),
nagroda za blok zostanie podzielona pomiędzy
założycieli, inwestorów i masternode’y, w następujący sposób::

Nagroda dla górników:

1%

Nagroda dla górników

1%

Nagroda dla developerów:

10%

Nagroda dla developerów:

10%

Nagroda na projekty naukowe:

40%

Nagroda na projekty naukowe:

64%

Nagroda na Masternode

39%

Nagroda na Masternode

15%

Nagroda na „krypto-lokatę”

10%

Nagroda na „krypto-lokatę”

10%

W ciągu kolejnych 12 miesięcy (300 001 - 510
000), nagroda za blok zostanie podzielona
pomiędzy założycieli, inwestorów i masternode’y, w następujący sposób:

Podczas kolejnych 12 miesięcy (510 001 -760
000), nagroda za blok zostanie podzielona
pomiędzy górników, założycieli, inwestorów i
masternode’y w następujący sposób:

Nagroda dla górników:

5%

Nagroda dla górników:

10%

Nagroda dla developerów:

10%

Nagroda dla developerów:

10%

Nagroda na projekty naukowe:

55%

Nagroda na projekty naukowe:

40%

Nagroda na Masternode

15%

Nagroda na Masternode

20%

Nagroda na „krypto-lokatę”

15%

Nagroda na „krypto-lokatę”

20%

Podczas kolejnych 12 miesięcy (760 001 - 970
000) nagroda za blok zostanie podzielona
pomiędzy górników, założycieli, inwestorów i
masternode’y w następujący sposób:

Podczas następnych 12 miesięcy (970 001 – koniec
świata) nagroda za blok zostanie podzielona
pomiędzy górników, założycieli, inwestorów i masternode’y w następujący sposób:

Nagroda dla górników:

15%

Nagroda dla górników:

20%

Nagroda dla developerów:

10%

Nagroda dla developerów:

10%

Nagroda na projekty naukowe:

35%

Nagroda na projekty naukowe:

20%

Nagroda na Masternode

20%

Nagroda na Masternode

25%

Nagroda na „krypto-lokatę”

20%

Nagroda na „krypto-lokatę”

25%
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Zagrożenia i ryzyka
W świecie kryptowalut naszym priorytetem jest zabezpieczenie wszystkich inwestorów i użytkowników sieci Tecra. Dlatego założyliśmy Tecra Sp. z o.o.
Spółka podpisała umowę o współpracy z Polską Akademią Nauk oraz Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu, co umożliwiło wypuszczenie sześciu patentów opartych
na grafenie. Ministerstwo Nauki przekazało nam pozwolenie na komercjalizację owych patentów.
Nasz zespół składa się z wybitnych naukowców znanych w branży i zapraszanych na największe
konferencje związane z grafenem na świecie np. GrapChina.

9.1 ZAGROŻENIA TECHNOLOGICZNE
TecraCoin opiera się na technologii blokchain Zcoin.
Ryzyko słabych punktów lub przełomów w dziedzinie kryptografii, postępów w kryptografii lub technologii może stanowić zagrożenie dla kryptowalut i
technologii blockchain TecraCoin.
Od strony technologicznej, TecraCoin zapewnia
bezpieczeństwo transakcji poprzez sieć blockchain
opartą o metodę PoW, która zapewnia większe bezpieczeństwo niż PoS. Koszt ataku na sieć przy użyciu 51%, czasami przewyższa kwotę, którą można w
ten sposób ukraść.
Długa weryfikacja bloku (maturity coin) pozwala
zespołowi Tecra na skorygowanie odnogi łancucha
w przypadku wrogiego hardforka. Stały monitoring
sieci, nawet w przypadku ataku na blockchain Tecra,
pozwoli na szybką reakcję zespołu developerskiego
i ochrony kapitału inwestorów.
Strategiczne portfele TecraCoina, są na tak zwanych
zimnych portfelach, bez możliwości dostępu z sieci.
Hakerzy i inne grupy lub organizacje mogą próbować atakować portfel użytkownika lub stronę internetową lub uruchamiać nieograniczone ataki „DoS”, „Sybil”, „fałszowanie” przy użyciu złośliwego
oprogramowania lub ataków opartych na „konsensusie”.. Tecra Sp. z o.o. nie może wykluczyć, że
TecraCoin może przypadkowo zawierać słabości lub wady w kodzie źródłowym. W takim przypadku TecraCoin może utracić wartość, a zdolność Tecra Sp. z o.o. do prawidłowego przydzielania lub
świadczenia usług zgodnie z dokumentacją ICO, może być ograniczona lub całkowicie niemożliwa. Podobnie jak w przypadku innych zdecentralizowanych kryptowalut, blockchain Zcoin, który
jest używany w kryptowalutach TecraCoin jest podatny na ataki typu „mining”, między innymi ataki „double-spend”, „majority mining power”, „selfish-mining” oraz „race condition”.
33

Ataki górnicze opisane powyżej mogą również mieć na celu atakowanie innych sieci blockchain z
którymi współpracuje TecraCoin, w takim przypadku TCR może utracić całą swoją wartość, a zdolność Tecra Sp. z o.o. do prawidłowego przydzielania lub świadczenia usług zgodnie z dokumentacją ICO może być zakłócona lub całkowicie niemożliwa.
Co więcej, otrzymując środki TCR w wyniku wymiany, Tecra Sp. z o.o. zapewni, że otrzymane
środki będą przechowywane w bezpieczny sposób. Niezależnie od zastosowanych środków bezpieczeństwa, nie ma jednak pewności, że do kradzieży kryptowalut nie dojdzie w wyniku ataku
hakerskiego, wyrafinowanych ataków cybernetycznych, ataków „DDoS”, błędów, lub defektów w
zasobach. Takie przypadki mogą obejmować błędy programistyczne lub kod źródłowy prowadzący do ich użycia lub niewłaściwego użycia. Tecra Sp. z o.o. może nie być w stanie odzyskać zgromadzonych kryptowalut i może nie być w stanie wykorzystać tych funduszy do rozwoju usług. W
takim przypadku rozwój i uruchomienie usług może być czasowo lub na stałe ograniczone. Kryptowaluta TCR może utracić swoją wartość, a zdolność Tecra Sp. z o.o. do prawidłowej alokacji lub
świadczenia usług zgodnie z Whitepaper ICO może być ograniczona lub całkowicie niemożliwa.

9.2 ZAGROŻENIA PRAWNE
Istnieje ryzyko, że w niektórych jurysdykcjach, TecraCoin może być uważana za papier wartościowy teraz lub w przyszłości. Tecra Sp. z o.o. nie gwarantuje ani nie zapewnia, że kryptowaluta TecraCoin nie jest papierem wartościowym we wszystkich jurysdykcjach. Nabycie kryptowalut zostanie dokładnie przeanalizowane przez różne organy kontrolne na całym świecie, co dotychczas
przynosiło mieszane reakcje i skutki prawne. Prawna zdolność Tecra Sp. z o.o. do dostarczania TCR
w niektórych jurysdykcjach może zostać wyeliminowana przez przyszłe regulacje lub działania
prawne. W takim przypadku, gdy okaże się, że monety Tecra nie są prawnie dozwolone w danej jurysdykcji, Tecra Sp. z o.o. może zaprzestać działalności w tej jurysdykcji lub dostosować TecraCoin
tak, aby spełniało wymagania nowych przepisów prawa. Ponadto funkcjonowanie sieci TecraCoin
i powiązanych bloków, może być zakłócane przez zapytania lub działania organów kontrolnych, w
tym ograniczenia w korzystaniu lub posiadaniu kryptowaluty, które mogą zakłócać lub ograniczać
ich istnienie, spowalniać lub ograniczać ich funkcjonowanie w przyszłości , dopuszczalność ich
używania i posiadania oraz mieć wpływ na ich wartość. W takim przypadku TecraCoin może stracić
swoją wartość, Tecra Sp. z o.o. możliwość prawidłowego przydzielenia TecraCoin lub świadczenie
usług zgodnie z dokumentacją ICO, może być zakłócone lub całkowicie niemożliwe.

9.3 NIEPRZEWIDZIANE RYZYKA
Kryptowaluty i technologia blockchain to nowa i niesprawdzona inwestycja. Oprócz wymienionych powyżej ryzyk, mogą występować inne zagrożenia, których firma Tecra Sp. z o.o. nie jest
w stanie przewidzieć i nie można zakładać, że ryzyko to można było wcześniej przewidzieć. W
przyszłości mogą pojawić się dalsze nieprzewidziane zagrożenia.
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Dla inwestorów
Projekt TECRA został powołany do celów emisji TecraCoin – kryptowaluty, która umożliwia
spoełczności pośrednie wspieranie naukowców. TecraCoin to instrument oparty o technologię
blockchain, który gwarantuje bezpieczny sposób dystrybucji wsparcia finansowego.
Projekt zakłada, że technologie wysokie (high-tech industry) nadające się do urynkowienia i uprzemysłowienia, takie jak grafen, kwantyzacja materii czy żel gojący rany cukrzycowe – powinny
podlegać takiem wsparciu.

Organizacja przedsięwzięcia:
•

Emitentem waluty cyfrowej jest powołana do tego celu spółka Tecra Sp. z o.o. z siedzibą w
Gorzowie Wielkopolskim, ul. F. Walczaka 112, 66-400, a założycielami: Robert Anacki, Łukasz
Gromek, Przemysław Karda oraz Krzysztof Podolski.

•
•

Zarząd skłąda się z 4 osób (wszyscy wspólnicy)
Podejmowanie kluczowych decyzji wymaga podpisu 4 członków zarządu.

Spółka wyemitowała kryptowalutę o następujących parametrach:
• COIN SUPPLY: 210,000,000 coinów
• PRE-MINING: (DO CELÓW INWESTYCYJNYCH) 10% CAŁEGO COIN SUPPLY (OKOŁO
21,000,000 COINÓW)
• Wycena coina w stosunku do USD na czas emisji na giełdzie (kryptowalut) –to USD 1.00;
• NOWE BLOKI: BĘDĄ GENEROWANE CO 2.5 MINUTY, W RAMACH KAŻDEGO BLOKU BĘDZIE
EMITOWANYCH 112,5 COINÓW Z PODZIAŁEM:

Czas bloku

Tecra „udziały”

MN

PoW

Dev

Fundusz inwestycyjny
(naukowy)

0 - 71000

10%

39%

1%

10%

40%

71 001 - 300 000

10%

15%

1%

10%

64%

300 001 - 510 000

15%

15%

5%

10%

55%

510 001 - 760 000

20%

20%

10%

10%

40%

760 001 - 970 000

20%

20%

15%

10%

35%

970 001 - do końca świata

25%

25%

20%

10%

20%
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Każdy z inwestorów posiadając kryptowalutę TecraCoin, oprócz zysków/strat na różnicach kursowych, będzie w stanie zarabiać w modelu (PoS/MN), w zależności od posiadanej ilości TCR (jednostek kryptowaluty). W okresach podanych w tabeli, nagroda emitowanej kryptowaluty będzie
przydzielany w sposób zautomatyzowany na portfele posiadaczy.
Poniżej została przedstawiona symulacja emisji kryptowaluty TecraCoin i potencjalnego przyrostu ilości coinów na rachunku inwestora, przy wypłacie kwartalnej „krypto-lokaty” i uruchomieniu
usługi Masternode. Do założenia przyjęto, że inwestor zakupił 100 000 coinów kryptowaluty TecraCoin.
• W każdym bloku emitowanych jest 112,5 TCR

•
•

Blok emitowany jest co 2,5 minuty

•

W ciągu godziny emitowane są 24 bloki, tym samym 300 TCR co godzinę trafia na portfel, z
którego wypłacane będą kwartalne „krypto-lokaty”.

•

648 000 w 90 dni (pierwsze 3 miesiące) – w przybliżeniu taka liczba TCR zostanie zgromadzona na
rachunku z którego będą wypłacane kwartalnie „krypto-lokaty”.

•
•
•

Na portfel z którego wypłacane będą kwartalne „krypto-lokaty” przeznaczane jest 10%
emitowanych TecraCoinów z każdego bloku, a więc 11,25 TCR.

Po preminingu w obiegu będzie 21 000 000 TCR.
Przy zakupie 100 000 TCR w okresie sprzedaży prywatnej, można liczyć po 3 miesiącach
na dywidendę o wartości: 0,004 (100 000 - ilość zakupionych TCR) dzielona przez 25 000
000 –( supply po 3 miesiącach od uruchomienia mainnet’u) * 648 000 (ilość kryptowaluty
zgromadzonej na portfelu do wypłaty „krypto-lokaty”) = 2592 TCR, co stanowi około 2,5%
przyrostu TCR w skali kwartału (ponad 10% w skali roku).
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•
•

•

TecraCoiny pracujące w formie „krypto-lokat” nie stanowią przeszkody do uruchomienia
masternode’ów, na które będzie przeznaczana 4-krotnie wyższa nagroda w okresie pierwszych
3 miesięcy, następnie po 3 miesiącach zostanie uruchomiona sieć blockchain w oparciu o moc
obliczeniową.
Przy zakupie 100 000 coinów kryptowaluty TecraCoin nawet gdyby 15 000 000 coinów z 21
000 000 z premining’u została przeznaczona na uruchomienie masternode’ów, to dawałoby
1500 masternode’ów w sieci (10 000 TCR wymagane na uruchomienie masternode’a). To
spowoduje, że przy 100 000 TCR zakupionych przez inwestora, będzie on miał możliwość
uruchomienia 10 masternode’ów i nagroda za uruchomione masternode’a będzie przypadała
co okres mniej więcej 150(bloków) x 2,5 (minuty na blok), czyli co 375 minut, czyli co 6h 15
minut, czyli 3,84 razy na dobę = 3,84*0,4 (39% nagroda bloku)*112,5 (emitowanych TCR co
blok) = 172,8 TCR na dobę = około 15 552 TCR na kwartał, co daje kwartalnie zwiększenie
liczby coinów o kolejne 15,5% w stosunku do „Krypto-lokat”.
Łącznie, kupując TCR podczas prywatnej sprzedaży, lub wczesnej fazie publicznego ICO, w
okresie 3 miesięcy od uruchomienia sieci można zyskać około 18% TecraCoinów.

Spółka TECRA z zebranych na inwestycję środków w BTC / ETH (środki będą zbierane w BITCOINACH I ETHEREUM - coiny z preminingu sprzedawane inwestorom bezpośrednia oraz poprzez internet) przeznaczy 70% wartość preminingu na pierwsze inwestycje. Wartość zebranych środków
niezbędnych do zrealizowania wszystkich planowanych inwestycji stanowi około 5 mln USD – jest
to poziom środków niezbędny do rozpoczęcia produkcji grafenu, rozpoczęcia stosowania kwantyzacji materii w przemyśle oraz produkcji żelu gojącego rany wraz z jego promocją (około 20
milionów USD).
30% preminingu to koszty, w które zostały wliczone następujące składowe: opłaty za wejście na
giełdę kryptowalut, środki na promocję, stworzenie technologii TecraCoin i blockchain (Softinity),
zespół zarządzający programistów (Softinity), stworzenie wizualnej koncepcji marki (REBORN), implementacja strony internetowej (REBORN), obsługa prawna (Robert Brandt – kancelaria prawna
i Macelina Szwed-Ziemichod z MZStax), obsługa inwestycyjna (Andrzej Kail, Krzysztof Kielec), to
także środki niezbędne na obrone poziomów na giełdach – czyli w wypadku próby zbicia kursu –
odpowiednia ilość środków na odkupywanie kryptowaluty Tecra z arkusza ASK, celem utrzymania
ceny, a nawet jej zwiększania, żeby zachęcać nowych inwestorów.

Spółka córka – ma stanowić spółkę zależną od spółki TECRA. Spółka TECRA jest gwarantem, że
spółka celowa, w którą zostaną zainwestowane środki w walucie fiducjarnej (złotówkach, dolarach,
euro) pochodzące ze sprzedaży pozyskanych TecraCoinów, będzie przez minimum 3 lata w cyklach
rocznych, wypłacała 100% zysków na spłatę kosztów inwestycji i 50% zysków jako zysk funduszu
Tecra.
Spółka córka będzie zobligowana do zwrotu środków poprzez wykup i przelanie kryptowaluty TecraCoin na portfel inwestycyjny. Wykup nastąpi poprzez giełdę na której emitowana będzie kryptowaluta TecraCoin, co spowoduje wzrost jej notowań.
Rada nadzorcza składająca się z ekspertów należących do zespołu Tecra, będzie finansowana z
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5% wartości inwestycji – w RN ma zasiadać Andrzej Kail i Krzysztof Kielec (doświadczeni eksperci
w zakresie nadzoru inwestorskiego z Kostrzyńsko Słubickiej Strefy Ekonomicznej) oraz prawnik
(który będzie stanowił dla spółki gwarancję obsługi prawnej i nadzór nad realizowaną inwestycją).
Zarząd ma być profesjonalny, zatrudniony z rynku ze wskazania spółki Tecra (rady nadzorczej).

11.1 ANALIZA SWOT
Analiza SWOT to narzędzie analityczne, które służy do uporządkowania wiedzy na temat firmy i jej produktu oraz rynku na jakim funkcjonuje. Polega na zidentyfikowaniu kluczowych czynników dla sukcesu przedsięwzięcia. Dokonuje się jej w dwóch wymiarach: ze względu na charakter czynnika względem
przedsięwzięcia (wewnętrzne, zewnętrzne) oraz jego wpływ (pozytywny, negatywny). Zasadniczo
przyjmuje się, że czynniki zewnętrzne wynikają z otoczenia i są niezależne oraz wspólne dla podobnych analizowanych projektów. Czynniki wewnętrzne wynikają z szerokorozumianych zasobów, przydzielonych do danego przedsięwzięcia i można na nie do pewnego stopnia wpływać. Z zestawienia
dwóch wymiarów powstaje macierz SWOT posiadająca następujące pola:

•
•
•
•

SILNE STRONY – CZYNNIKI WEWNĘTRZNE I POZYTYWNE
SŁABE SRONY – CZYNNIKI WEWNĘTRZNE I NEGATYWNE,
MOŻLIWOŚĆ – CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I POZYTYWNE,
ZAGROŻENIA - CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I NEGATYWNE.

Do każdego z czynników przypisuje się wagę, a następnie indywidualnie dla każdego z przedsięwzięć ocenia się dany czynnik w skali od 1 do 5. Tak wykonana analiza dla różnych projektów
pozwala je ze sobą porównać na podstawie czterech wskazanych wyżej kategorii.

SILNE STRONY
Lp.

Czynnik

Waga czynnika

Wartość czynnika

Ocena ważona

1.

Energooszczędny proces ekspandowania
tlenku grafenu

0.25

4

1

2.

Silny zespół naukowy
oraz deweloperski

0.25

5

1.25

3.

Technologia zabezpieczona patentami

0.25

4

1

4.

Infrastruktura gotowa
do produkcji grafenu

0.25

5

1.25

1

N/A

4.5

Podsumowanie
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SŁABE STRONY
Lp.

1.

Czynnik
Niski poziom
gotowości
wdrożeniowej

Waga czynnika

Wartość czynnika

Ocena ważona

0.25

3

0.75

2.

Wysoka cena materiału
wejściowego (grafenu)

0.25

4

1

3.

Technologie
wysokiego ryzyka
i małe komercyjne
wdrażanie

0.25

3

0.75

4.

Wczesne etapy rynku

0.25

3

0.75

1

N/A

3.25

Podsumowanie

MOŻLIWOŚCI
Lp.

Czynnik

Waga czynnika

Wartość czynnika

Ocena ważona

1.

Szansa na współpracę
z partnerem
branżowym na
wczesnym etapie
rozwoju produktu

0.25

5

1.25

2.

Szerokie spektrum
potencjalnych zastosowań grafenu

0.25

4

1

3.

Pozytywne perspektywy rozwój rynku kompozytów grafenowych

0.25

3

0.75

4.

Możliwości oferowane
poprzez technologię
blockchain

0.25

5

1.25

1

N/A

4.5

Podusmowanie
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ZAGROŻENIA
Lp.

Czynnik

Waga czynnika

Wartość czynnika

Ocena ważona

1.

Szkodliwość grafenu
dla środowiska

0.25

4

1

2.

Niska podaż wysoko
wykfalifikowanych
pracowników w branży

0.25

3

0.75

3.

Konkurencja ze srony
chińskich producentów kompozytów

0.25

5

1.25

4.

Ryzyko bessy na tradycyjnym rynku akcji

0.25

2

0.5

1

N/A

3.5

Podsumowanie

Dane zebrane w powyższej tabeli wskazują na wyraźną przewagę technologi opartych na grafenie.
Zarówno jego cechy wewnętrzne, jak i zewnętrzne mają podobny wpływ na postrzeganie atrakcyjności projektu. Należy zwrócić uwagę, na przewagę pozytywnych cech, które są głównie
napędzane przez:

•
•
•
•

Silny zespół naukowy i deweloperski
Gotowa podstawowa infrastruktura do produkcji grafenu
Szansa na współpracę z profesjonalnym partnerem na wczesnym etapie rozwoju
Możliwości oferowane przez rynek blockchain

Powyższe czynniki potwierdzają niski poziom ryzyka projektu, zwłaszcza w obliczu rosnącego rynku i rosnącego grafenu na skalę przemysłową.
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11.2 ROZDYSPONOWANIE FUNDUSZY I KRYPTOWALUT
Ostateczny podział funduszy TecraCoin

Dystrybucja funduszy
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Nasz zespół
Robert Anacki
Współzałożyciel
Ukończył studia licencjackie z Informatyki, pasjonat nowych
technologii, przedsiębiorca i działacz społeczny. Od 14 lat z powodzeniem prowadzi własną działalność gospodarczą na arenie
krajowej i międzynarodowej. Od 2014 roku związany zawodowo
z branżą blockchain i kryptowalutami. Posiada własną kopalnię
kryptowalut (altcoin) opartą na systemie GPU.
W 2017 r. Wraz z wicepremierem RP i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego utworzył partię Porozumienie. W życiu publicznym i politycznym promuje wolny rynek, pracuje nad dobrym
prawem dla przedsiębiorców, wspiera prace legislacyjne i doradza w zakresie regulacji przemysłu kryptowalutowego i aplikacji blockchain w życiu publicznym.
Find my on:

Przemysław Karda
Współałożyciel
Od 2006 roku związany z rynkiem IT. W wieku 21 lat założył
pierwszą firmę technologiczną działającą w Wielkiej Brytanii.
Były oficer polskiej armii szkolony w amerykańskich siłach powietrznych. Twórca programu przywództwa Business Forces.
Współwłaściciel Belters Sp. Z o.o. - jedna z największych kopalni
Altcoin w Polsce, zaangażowana w projekty i aplikacje ICO oparte
na technologii blockchain.

Find my on:

Autor książki science-fiction „Interregnum”, która była bestsellerem w kategorii science fiction w Polsce. Podróżnik, filozof i
przedsiębiorca.
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Łukasz Gromek
Współzałożyciel
Świadomy człowiek o szerokich zainteresowaniach, programista, informatyk z wieloletnim doświadczeniem, zwłaszcza w
niezależnych projektach, specjalista w dziedzinie technologii
blockchain. Inżynier i absolwent Politechniki Lubelskiej, Polsko-Japońskiej Akademii Informatyki i pierwszej edycji innowacyjnych badań „Nawigatorzy Jutra” w Warszawskiej Szkole
Zarządzania – studia dyplomowe i podyplomowe
Karierę zawodową rozpoczął w branży sprzętu komputerowego. Nieskażony korporacjami zdobył bogate doświadczenie
w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych w prywatnych
firmach. Od 10 lat zajmuje się niezależnymi przedsięwzięciami
biznesowymi związanymi z coachingiem biznesowym, fotografią, IT, rybołówstwem, dziennikarstwem i mediami.
Obecnie przedsiębiorca, który prowadzi firmy technologiczne
związane z następującymi firmami:
G1 Studio Sp. Z o.o., Belters Sp. Z o.o., Tecra Sp. Z o.o., Navicoin,
Claxon.

Find my on:

W życiu prywatnym jest wegetarianinem i miłośnikiem gór, przyrody i wycieczek rowerowych.

Krzysztof Podolski
Wspołzałożyciel
Z wykształcenia manager i certyfikowany trener biznesu. Posiada
wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, sprzedaży B2B
oraz networkingu. Z branżą kryptowalut i blockchain związany
od 2016 roku. W projekcie TecraCoin zajmuje się sprzedażą, otoczką okołobiznesową oraz komercjalizacją patentów, stanowiąc
tym samym pomost pomiędzy nauką a biznesem.
Mimo, że fascynują go nowe technologie i możliwości jakie
stwarzają dla ludzkości, stara się zawsze zachować równowagę
między światem materialnym i duchowym, dlatego nieustannie
doskonali swój umysł i zdobywa nowe kompetencje, regularnie
medytuje, a wolny czas najchętniej spędza na łonie natury z dala
od zgiełku wielkich miast.
Find my on:
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Prof. Dr hab. Wiesław Stręk
Ekspert Naukowy
Kierownik Zakładu Spektroskopii Stanów Wzbudzonych w
Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej
Akademii Nauk we Wrocławiu (od 1971).
Specjalność naukowa: Własności optyczne związków ziem
rzadkich i metali przejściowych, teoria relaksacji elektronowej
(przejścia radiacyjne, niepromieniste, oddziaływania kooperatywne), spektroskopia laserowa, sensory optyczne i biosensory,
materiały laserowe, technologie materiałów luminescencyjnych
(nanofosfory), transparentnych ceramik, porowatych materiałów
termoizolacynych, nanoceramicznych materiałów do ogniw
paliwowych, krioterapia, zjawiska fotodynamicznej terapii i
diagnostyki, laseroterapia, biała emisja indukowana laserowo w
materiałach zawierających jony ziem rzadkich i w grafenie.
Organizator i współorganizator ponad 30 konferencji krajowych i
międzynarodowych, m.in

•
•
•
•
•
•
•

Rare Earth Spectroscopy,
Excited States of Transition Elements,
International Conference on f-Elements,
International Conference on Luminescence,
International Conference on Sol-Gel Materials,
International Conference Rare Earth Materials.
Laser Ceramics Symposium

Prof. dr hab. Wiesław Stręk jest promotorem 11 rozpraw doktorskich oraz laureatem wielu nagród i wyróżnień, między innymi:

• złotych medali wynalazczości “Eureka” Bruksela (1999, 2000,
•

2002, 2004, 2006,2008, 2009)

Krzyża Kawalerskiego Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii
2003, 2006 i 2010

• Krzyża Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2017.
Uczestniczył w realizacji wielu projektów badawczych, rozwojowych i celowych. Był między kierownikiem projektu
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•
•
•
•

Project NCN MAESTRO, (2013-2018) „Zbadanie mechanizmu szerokopasmowej białej emisji
anty-Stokesowskiej w związkach lantanowców”,
kierownikiem podzadania FP 7 CLEANSPACE, (2011-2014), Usuwanie małych „śmieci
kosmicznych” światłem laserowym oraz technologiami komplementarnymi,
kierownikiem projektu NanoMat EIT+, (2010-2014), Materiały i nanomateriały dla fotoniki,
mikro-nanoelektroniki oraz sensorów, Nanomateriały dla zastosowań fotonicznych oraz
biomedycznych,
kierownikiem projektu N N507 233140, (2011-2012), Synteza i zbadanie własności
optycznych nanokrystalicznych materiałów domieszkowanych jonami Cr3+ opartych na
matrycach Y3Al5O12 i MgAl2O4.
Obecnie jest koordynatorem Projektu Komisji Europejskiej Transferr w ramach programu Horyzont 2020.
W ramach współpracy międzynarodowej wielokrotnie odbywał staże naukowe w Danii,
wielokrotne bywał w Brazylii, Francji, Finlandii, Izraelu, Niemczech, Włoszech, USA i na Białorusi.
Wykładał na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych (ponad 100 wykładów).
Współtwórca ponad 60 patentów i wniosków patentowych dotyczących m. in: terapii laserowej,
zabezpieczeń, nanotechnologii, technologii zol-żel, porowatych izolacji termicznych, technologii
grafenowych, materiałów luminescencyjnych, oświetlenia.
Prof. dr hab. Wiesław Stręk wdrożył nowe technologie w spółkach technologicznych takich, jak:
Medyczne Centrum Technik Laserowych Laser Secura Systems, Haemato, Nano-Tech, Kriotechnika Medyczna, Nanovectors Ipanterm . Jest także współtwórcą Polskiej Komory Kriogenicznej.
Jest autorem lub współautorem 530 publikacji w czasopismach naukowych i członkiem
komitetów redakcyjnych czasopism: - Materials Science-Poland, Journal of Alloys and Compounds –Elsevier, Journal of Rare Earths – Elsevier, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Reports in Physics – Elsevier. Profesor jest także redaktorem wielu wydawnictw konferencyjnych
i monografii: - „Rare Earth Spectroscopy, „Photon Emission In Biological Systems”, „Biological
Luminescence”, „Excited States of Transition Elements”.

Find my on:
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Prof. Dr hab. Krzysztof Piech
Ekspert ds. Legislacyjnych i Blockchain
Uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Ma za sobą 20 lat
wykładania tematyki ekonomii i zarządzania w języku polskim
i angielskim na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich w Polsce i za granicą. Zrealizował
kilkanaście projektów badawczych o charakterze teoretycznym
i praktycznym dla ministerstw i innych instytucji publicznych w
Polsce i za granicą.
Odbył wiele staży, między innymi staż typu job-shadowing u
byłego brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Davida Millibanda. Stypendysta University College London oraz National
University of Singapore – jednych z najlepszych uczelni w Europie i w Azji.
Prowadzi projekty eksperckie głównie dla urzędów i instytucji
publicznych. Jest także współautorem programów dla kilku partii
politycznych.
Przewidział ostatni światowy kryzys finansowy ostrzegając przed
nim opinię publiczną i polityków w artykułach wydawanych już
w sierpniu 2007 r. (tj. na ponad rok przed upadkiem banku Lehman Brothers). Przewidział również poprzednią światową recesję
lat 2001-2002 i jej wpływ na polską gospodarkę (w rozprawie
doktorskiej). Jest także jednym z głównych autorów prognoz rynku ubezpieczeń w Polsce.
Jest prezesem Instytutu Wiedzy i Innowacji– jednego z nielicznych w Polsce niepublicznych instytutów badawczych, a także
ekspertem ds. modelowania i prognozowania makroekonomicznego oraz rynków finansowych. Współpracuje z ministerstwami i
urzędami polskimi i zagranicznymi.
Jest liderem biznesowym Strumienia „Blockchain i Kryptowaluty”
- programu Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji pt.
„Od papierowej do cyfrowej Polski” – kieruje pracami ok. 80 osób.
Pozostaje członkiem między innymi British Alumni Society,
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin i Bitcoin Foundation.
Autor licznych publikacji i wypowiedzi w mediach na temat
gospodarki i walut cyfrowych.

Find my on:

Wybrane pozycje książkowe:
Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Warszawa 2017 (red.
nauk.)
Political economy. An introduction to the theory of economic
policy, Warszawa 2016
Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i
Europy, Warszawa 2014-2015
Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Warszawa 2009.
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Filip Pawczyński
Ekspert ds. Blockchain
Prowadzi firmę FP IT Management, która wyprodukowała i
wprowadziła na rynek najszybsze w swojej klasie urządzenie do
uwierzytelniania transakcji w Bitcoin - Bi • Fury USB ASIC Bitcoin
Miner; Do tej pory jest to jedyna tego typu firma w Polsce. Jest
jedynym Polakiem, który udzielił wywiadu drukowanej wersji
prestiżowego „Magazynu Bitcoin”.
Jest założycielem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin organizacji non-profit, która pomaga lepiej zrozumieć potencjał
technologii Bitcoin i Blockchain.
Jest także doradcą Ministerstwa Cyfryzacji w strumieniu rozwoju
“Blockchain i Kryptowaluty” przy programie “Od Papierowej Do
Cyfrowej Polski”.
Ponadto jest wiceprezesem Izby Handlowej Blockchain i Nowe
Technologie w Polsce, której celem jest reprezentowanie interesów branży blockchain, edukacji, współpracy z instytucjami
edukacyjnymi i rządowymi, kształtowanie zasad dobrej praktyki i
wspieranie rozwoju gospodarczego Polski.
Od 2014 r. Przemawia na licznych konferencjach i seminariach.
Find my on:

Autor licznych publikacji i wypowiedzi w mediach na temat
ekonomii i walut cyfrowych.

Dr Krishnendu Chatterjee
Ekspert ds. Blockchain
Ekspert oraz doktor w dziedzinie Blockchain ukierunkowany na wyniki
z udokumentowanym doświadczeniem w zarządzaniu i prowadzeniu interdyscyplinarnych projektów, przez co przyczyniłem się do
zwiększenia przychodów swojego pracodawcy.
Obecnie jestem odpowiedzialny za nadzorowaniem wczesnego
wprowadzenia rozwiązań blockchain w sektorze opieki zdrowotnej,
akademickim i farmaceutycznym - poprzez zróżnicowane działania,
od tradycyjnego rozwoju biznesu poprzez wyjątkową i ekscytującą
współpracę z zespołem wielozadaniowym odpowiedzialnym za rozwój
specyficznego dla rynku produktu.

Find my on:
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Posiada szeroką wiedzę z zakresu Mapa drogowa & Uruchamianie procesu w modelu ICO/IEO; pracował nad różnymi ICO / IEO, opracowując
model tokenizacji, analizę rynku, notowania giełdowe, strategie
rynkowe, i inne.

Ian Scarffe
Ekspert Biznesowy i ds. Blockchain
Najwyżej oceniany ekspert ICObench i osoba numer 1 w świecie
Blockchain. Pomógł zebrać miliony dolarów dla ICO.
Ian Scarffe jest przedsiębiorcą, inwestorem i konsultantem z
doświadczeniem biznesowym na całym świecie.
Jako wiodący przedsiębiorca, Ian ma osobistą misję rozwijania
kultury przedsiębiorczości, pomagając startupom w osiągnięciu
pełnego potencjału, a także pomagając w rozwoju istniejących
firm. Ian założył „Binkplus”, inkubator startupów w Europie.
Wiodący ekspert w branży Bitcoin, Blockchain i Crypto, Ian jest w
samym sercu rewolucji w branży finansowej na całym świecie, a
obecnie jest doradcą wielomilionowych firm

Find my on:

Ogólną misją Iana jest wspieranie społeczeństwa niezależnych
ekonomicznie osób, które są zaangażowanymi obywatelami,
przyczyniając się do poprawy ich społeczności na całym świecie.

Przemysław Zatylny
Ekspert Medyczny
Ukończył Politechnikę Zielonogórską w zakresie elektroenergetycznych systemów informacyjnych. Ukończył również studia
podyplomowe na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w
zakresie zarządzania i marketingu w placówkach służby zdrowia,
obecnie student WSB we Wrocławiu w Zarządzie MBA.
Od 2000 roku związany z branżą opieki zdrowotnej. Pracownik i
menedżer w międzynarodowych koncernach farmaceutycznych
(Pfizer, Boehringer-Ingelheim, STADA, Novo Nordisk), a teraz we
włoskim koncernie Recordati. Specjalista w zakresie promocji,
wprowadzania leków, opracowywania oprogramowania marketingowego, wdrażania strategii marketingowych i pożyczek.
Uczestnik wielu szkoleń rozwojowych „Sendler - School of Professional Development”, CRM Treading, Medical DATA Management.
Przedsiębiorca działający na rynku B2B w świecie kart płatniczych
i usług bezpieczeństwa biznesu.

Find my on:
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Prof. Dr hab. Andrzej Jeżowski
Ekspert Naukowy
Jest absolwentem fizyki na Wydziale Matematyki-Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł profesora nauk fizycznych
otrzymał w 1998 roku. Od roku 1975 pracuje w Instytucie Niskich
Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. W latach 2002-2010 był
zastępcą Dyrektora ds. naukowych INTiBS, a od roku 2011 pełni
funkcję Dyrektora Instytutu.
Jest członkiem Komisji A1 Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu (od 2000 r.), Komitetu Redakcyjnego czasopisma Low Temperature Physics (od 2002 r.), członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu (od 2011
r.), członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Laboratorium
Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu
(od 2011 r.) oraz przewodniczącym Prezydium centrum naukowego „Centrum Badań Materiałów Zaawansowanych i Struktur Inteligentnych”.
Profesor Andrzej Jeżowski jest autorem kilku monografii oraz
ponad 170 artykułów w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, cytowanych ponad tysiąc razy, a także licznych wykładów
i prezentacji na konferencjach naukowych z dziedziny fizyki ciała
stałego.
Wielokrotnie był organizatorem i współorganizatorem konferencji międzynarodowych oraz inicjatorem cyklicznych konferencji „Cryocrystals and Quantum Crystals”. Prof. Jeżowski ściśle
współpracuje z licznymi placówkami zagranicznymi zajmującymi
się badaniami w zakresie niskich temperatur.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na
zagadnieniach związanych z właściwościami termicznymi kryształów molekularnych, nadprzewodników, materiałów ceramicznych, materiałów amorficznych.
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Jest autorem ponad 170 prac naukowych opublikowanych w
czasopismach z Master Journal List.

Dr Dariusz Hreniak
Ekspert Naukowy
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Pracownik naukowy i zastępca dyrektora ds. Wdrożeń w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii
Nauk we Wrocławiu. Obecne jego działania naukowe obejmują: spektroskopię laserową, syntezę nanokryształów, materiały
zol-żel, pierwiastki ziem rzadkich, markery luminescencyjne,
kompozyty grafenowe, obróbkę nanoceramiczną oraz charakterystykę i właściwości luminescencyjne jonów metali ziem rzadkich w szkłach. Od 2005 r. jest jednym z redaktorów regularnych
numerów materiałów optycznych, a także specjalnych numerów
Journal of Luminescence, Journal of Rare-Earth i Optical Materials (Elsevier). Prezes w następujących start-upach: Nanovectors
Sp. Z o.o.. (2011-2017, optyczne zabezpieczenie cennych przedmiotów) i Ipanterm Sp. Z o.o.. (od 2013 r. nowe ognioodporne
materiały izolacyjne). Opublikował ponad 140 publikacji w
czasopismach międzynarodowych (indeks h-28,> 2300 cytatów
ogółem) i 16 patentów lub patentów oczekujących.

Anna Wędzyńska
Ekspert Naukowy
Magister chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalność: Synteza kompozytów grafenowych. Od 2012
roku pracuje w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Autorka wielu
publikacji w czasopismach naukowych.

Find my on:

51

Marcelina Szwed-Ziemichód
Ekspert Prawny i Podatkowy
Doradca podatkowy i adwokat, założyciel w MSZtax.
Współpracuje z firmami i start-upami z branży NewTech i IT, w
tym z blockchain i kryptowalutami. Członek grupy roboczej ds.
Rejestrów Rozproszonych i Blockchain utworzonych przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji.
Członek grupy roboczej Blockchain i kryptowalut wspierających
Komisję Nadzoru Finansowego. Wykładowca podczas wielu wydarzeń poświęconych kryptowalutom i blockchainowi.
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Krzysztof Kielec
Ekspert Biznesowy
Przedsiębiorca, ekonomista i prawnik. Ukończył Wydział Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz
Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego SWPS. Ukończył
studia doktoranckie z zakresu ekonomii na Uniwersytecie
Szczecińskim.
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Obecnie pracuje jako CEO w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej i odpowiada za rozwój inwestycji w zachodniej Polsce, zapewniając doradztwo biznesowe, podatkowe i
pomoc publiczną oraz doradztwo w zakresie nieruchomości. Z
powodzeniem pomógł zrealizować wiele projektów. Jest także
dyrektorem generalnym kobiecej drużyny koszykówki rywalizującej w Pucharze Europy.

Robert Brand
Ekspert Prawny
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jego pracę magisterską z zakresu prawa umów nadzorował
prof. Dr hab. Marek Safjan. Ukończył prawo niemieckie i europejskie na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą.
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W latach 2000-2004 pracował w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą. Zdał egzamin
sędziowski w 2000 r. Specjalizuje się w pomocy publicznej dla
przedsiębiorców. Autor polskiego tłumaczenia Wspólnotowego
Kodeksu Celnego Unii Europejskiej wraz z przepisami wykonawczymi i wyjaśnieniami oraz publikacją dotyczącą prawa spółek
handlowych i spółek osobowych oraz odpowiedzialności
menedżerów. Włada biegle językiem niemieckim, a także mówi
po angielsku. Otrzymał nagrodę dla najlepszego doradcy prawnego w konkursie Forbes Professionals Contest 2012

Andrzej Kail
Ekspert Biznesowy
47-letni absolwent Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Licencjonowany agent nieruchomości. Jest przewodniczącym Rady
Nadzorczej Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. Z o.o.. w Kostrzynie nad Odrą. Dyrektor ds. marketingu w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.
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Brał udział w pozyskiwaniu kapitału do Strefy w wysokości ponad 9 mld zł. Brał również udział w nabyciu i organizacji procedur
prawnych w rozliczeniu ponad 140 fabryk działających w Strefie.
Lider władz lokalnych, dobrze zorientowany w kwestiach związanych z lokalnym prawem i usługami biznesowymi na każdym
szczeblu administracji. Żonaty, dwie córki.
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Piotr Marcinik
Ekspert ds. Blockchain i Marketingu
Absolwent DeVry Univesity na kierunku informatyka, przedięsbiorca seryjny, doświadczony w sprzedaży i marketingu, od 2015
entuzjasta Blockchain, edukator i influencer.
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Maciej Partyka
Blockchain Developer
Senior Full Stack & Blockchain Developer. Z programowaniem
związany od 10 lat. Przez 2 lata z sukcesem pełnił obowiązki
team leadera w firmie digitalowej. Ostatnie lata poświęca na
zgłębianie wiedzy i pracę nad blockchainem, w tym nad smart
kontraktami. Od dwóch lat związany z firmą Softinity.
Zdobył 1 miejsce w Warsaw Ethereum hackathon 2018. W Tecra
pełni funkcję Lead Blockchain Developera.
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Daniel Borowski
Blockchain Developer
Od 2006 r. pracuje w branży inżynieria oprogramowania. Świadczył usługi doradcze w zakresie usług bankowych i finansowych.
Zaprojektował i zaimplementował wysoce skalowalne systemy
korporacyjne dla dużych organizacji wykorzystujących .NET, C
++, SQL Server, Oracle. Pracował na różnych stanowiskach - inżynier, architekt, kierownik techniczny w różnych projektach backend, web, desktop. Zainteresowany kryptografią i
dostrajaniem wydajności.
Find my on:
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Filip Nasiadko
Manager Projektu
Z rynkiem IT związany od 6 lat. Jest doświadczonym project
managerem realizującym projekty IT, inżynierem Computer Science na Politechnice Warszawskiej oraz współzałożycielem firmy
Softinity. Od kilku lat intensywnie zgłębia wiedzę dotyczącą
technologii blockchain.
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Jakub Żak
Ekspert Biznesowy
Sprzedaje od 8. roku życia. Niektórzy zapewne powiedzą:
„niemożliwe”.
Przedsiębiorca od najmłodszych lat. Brał udział w tworzeniu
kampanii ICO Królestwa Kabuto, która zbierała pieniądze na prywatną wyspę.
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Lider, który zbudował kilka tysięcy zespołów sprzedaży w wielopoziomowym systemie marketingowym. Od 15 lat angażuje
się w działalność charytatywną i harcerstwo. Przedsiębiorca,
współzałożyciel marek własnych, takich jak: Onglow, Solar Board.
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Michał Tomaka
Dyrektor Artystyczny
Projektant graficzny / dyrektor artystyczny; ukończył Warszawską
Szkołę Reklamy; z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży
reklamowej i nowych mediach. Od ponad 5 lat pracuje w kilku
największych agencjach reklamowych w Warszawie, ostatnio
jako starszy grafik w ArsThanea. Od ponad 4 lat prowadzi własne
interaktywne studio REBORN SC Pracował dla takich marek
jak: Nutricia, KGHM, Deloitte Polska, Grupa Azoty, Asseco Data
Systems, K2, SKM Szybka Kolej Miejska, Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów. Pasjonuje się wdrażaniem stron internetowych oraz
pracami związanymi z projektowaniem interfejsów, aplikacji
mobilnych i identyfikacji wizualnej. Jego prace były wielokrotnie nagradzane przez takie strony branżowe, jak Behance.net,
logopond.com czy konkurs organizowany przez Klub Twórców
Reklamy (KTR). W wolnym czasie uwielbia fotografię i pracuje
nad obrazami za pomocą metod manipulacji fotografią.
Był często zaangażowany w realizację startupów. Jego
pierwszym autorskim programem z 2011 roku była wiemto.pl platforma do dzielenia się wiedzą i szkoleniami oraz myesti.com
- aplikacja internetowa do tworzenia ofert i komunikacji z klientem. Był także współtwórcą gry Galaxy Dwellers wraz ze studiem
eccgames.pl.
Find my on:

Krzysztof Łosiak
Frontend Developer
Z branżą technologiczną związany jest od 2007 roku. Specjalizuje się w implementacji interfejsów użytkownika do zastosowań
internetowych i szeroko pojętego przemysłu cyfrowego. Doświadczenie zdobywał pracując w warszawskich agencjach interaktywnych przy projektach dla takich klientów jak Intel, Asseco, Castorama, Subaru i wiele innych. Obecnie jest współzałożycielem
studia Reborn i współtwórcą startupu myesti.com
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Radosław Struniawski
Senior Programista
Biotechnolog i specjalista IT. Od wielu lat zajmuje się badaniami
w dziedzinie genetyki człowieka. Autor publikacji naukowych,
wystąpień konferencyjnych i uczestnik szkoleń stażowych w
USA, Włoszech i Szwecji. Od zawsze pasjonuje się nowymi technologiami i przez 4 lata pracował jako programista na pełen
etat. Pracował przy wielu projektach, głównie aplikacjach internetowych.
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Kaja Kretschmer
Specjalista ds. Społeczności Internetowych
Posiada wieloletnie doświadczenie w marketingu, copywritingu
i social media. W projekcie Tecra odpowiada za pisanie i publikowanie tekstów, kontakt z mediami oraz nadzór nad kanałami
social media.
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Krystian Kowalczyk
Ekspert ds. Marketingu
W świecie IT od 1997 r., W świecie krypto od 2012 r., W marketingu od 10 lat. Inżynier, przedsiębiorca i entuzjasta technologii
blockchain. Jest mocno zaangażowany we wszystko, co robi,
precyzyjny, zorientowany na wyniki. Ma bogate doświadczenie
w biznesie, IT i e-marketingu. Systematycznie poszerza swoją
wiedzę branżową i jest na bieżąco ze wszystkimi nowościami
technologicznymi.
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Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoinów i zespołu
rządowego ds. Kryptowaluty. Wierzy, że jego przyszłość będzie
związana z technologią blockchain i jest przekonany, że dzięki
Blockchain weszliśmy w kolejną rewolucję przemysłową
57

Anna Karda
Edytor
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia
angielska, specjalizacja translatorska. W świecie krypto od 2 lat.
Tłumacz i ekspert trzech języków obcych. Pasjonuje się sportem
i nowymi technologiami. W wolnym czasie lubi grać w The Elder
Scroll. W projekcie Tecra jest odpowiedzialna za komunikację,
dlatego regularnie informuje społeczność Tecra o postępach w
projekcie.
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Marcin Godlewski
Ekspert ds. Marketingu
Marcin Godlewski zajmuje się marketingiem internetowym od
2006 roku. Jako jeden z czołowych sprzedawców internetowych
w Polsce, Marcin prowadził kampanie dla największej polskiej
firmy rozwoju osobistego; współautor książki „The Bible E-business”, założył pierwszy internetowy portal szkoleniowy „MiastoSzkolen.pl” i założył pierwszy w Polsce partnerski program
- ProPartner.
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Marcin stworzył wiele portali tematycznych, grup szkoleniowych
i marketingowych, kursów online i e-książek. W ostatnich latach specjalizował się w organizacji i marketingu szkoleń online,
pracując dla największej firmy szkoleniowej w Polsce. Jest także
współtwórcą marki szkoleniowej w dziedzinie marketingu sieciowego i CMO pierwszej na świecie profesjonalnej aplikacji mobilnej z gamifikacją do marketingu sieciowego. Obecnie koncentruje się na temacie Blockchain, wspierając swoim doświadczeniem
ICO. Jest również CMO innowacyjnej giełdy Crypto.

Kontakt
Tecra Sp. z o.o.
Ul. Franciszka Walczaka 112
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP 5993235626
email: info@tecracoin.io

Telefony:
+ 48 607 796 473
+ 48 793 108 678

Social Media

Strona internetowa:

Facebook:
www.facebook.com/tecracoin/
Discord:
discord.gg/wA9Cpkd
Twitter:
twitter.com/TecraCoin
Medium:
medium.com/@tecracoin
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