more than whisky

TOKEN POŻYCZKOWY MT01 10,5% / rok

Podstawowe infomacje
Percent sp. z o.o. zajmuje się zakupem alkoholi luksusowych.
Kupujemy ich rzadkie rodzaje, głównie butelki z limitowanych edycji
takich producentów jak Macallan, Dalmore, Ardbeg,Bowmore, Brora,
Springbank, Glenugie, Laphroaig, Ben Wyvis, Killyloch, Clynelish czy
Dalmore.
Środki pozyskane z emisji tokena MT01 są przeznaczone na zakup
limitowanych edycji whisky i budowanie portfela inwestycyjnego
PercentWallet®.
Lista pozycji z portfela będzie regularnie przesyłana do tokenariuszy.
Partnerem strategicznym jest CBMAX Spółka z o.o. Spółka
Komandytowa właściciel marki Dom Whisky który doradza przy
zakupie i konstrukcji portfela whisky.
Za dostarczenie technologii blockchain odpowiada odpowiada
Kanga.Exchange.
Token MT01 od dnia 02.01.2022r. będzie notowany na rynku
wtórym giełdy Kanga.Exchange, co pozwoli na jego wcześniejszą
sprzedaż po cenie rynkowej.
Alkohol jest ubezpieczony i składowany w magazynie Domu
Whisky naszym branżowym partnerze strategicznym.

Parametry emisji MT01
Oprocentowanie 10,5%
Okres trwania 12 miesięcy*
wartość tokena MT01- 10zł
minimalna kwota zakupu- 100zł
wartość emisji- 2.000.000 mln zł
minimalna kwota zbiorki -1.000.000 mln zł.
data zamknięcia emisji 31/10/2021

Budowa portfela
Portfel jest zbudowany w oparciu o 3 składowe:
35% wartości portfela to whisky o wysokim potencjale
wzrostu;
35% wartości portfela to whisky mająca utrzymać
umiarkowany potencjał wzrostu;
30% wartości portfela to białe kruki.

Rynek Whisky

Partnerzy

APEX 1000 INDEX odzwierciedla zmiany wartości kolekcji
tysiąca najbardziej poszukiwanych, starannie dobranych
butelek szkockiej whisky Single Malt, które stanowią
przedmiot kolekcjonerski i inwestycyjny. Są one zawsze
poszukiwane i regularnie sprzedawane na aukcjach w
Wielkiej Brytanii.

Emisja Tokena MT01 jest pierwszym etapem działalnośći Percent sp. z o.o.
Docelowo Spółka planuje uruchomić fundusz Percentwallet® zajmujący się inwestycjami w alkohole
luksusowe.
Każdy tokenariusz emisji MT01 nabywa prawo do zakupu tokena MT02 w skali 1:10 z premią +10%.
Token MT02 będzie tokenem generującym stały pasywny dochód minimum w przedziale 12% - 20%
rocznie. Na temat kroków związanych ze sprzedażą tokena oraz uruchomieniem rynku wtórnego
będziemy informować w stosownym czasie.

*Regulamin emisji tokena MT01 jest dostepny pod linkiem: https://www.percent.com.pl/dokumenty
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