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Idea projektu G4G
Projekt G4G realizowany przez spółkę COINNTECH powstał w celu wykorzystania technologii
blockchain do przekazania praktycznej wiedzy oraz wdrożenia w życie dzieł ludzkiego umysłu.
Ideą jest budowanie świadomości społecznej na temat zdrowia poprzez wykorzystanie aktywów
cyfrowych. Wdrażamy kompleksowe rozwiązania dla kwestii zdrowia w kontekście rozwoju
technologicznego, politycznego i gospodarczego. Słowem – edukacja zdrowotna w rozpędzonej
cywilizacji technologicznej!

Nadrzędnym obowiązkiem COINNTECH wynikającym ze sprzedaży tokenów G4G jest
zapewnienie użytkownikom dostępu do materiałów edukacyjnych z serii: „Prawo do
samostanowienia, czyli inteligencja zdrowotna w XXI wieku”. Kupując token pomagasz
nam szerzyć wiedzę i lata doświadczeń. Dzieląc się efektami naszej wieloletniej pracy,
będziemy realizować dalsze pomysły technologiczne.

COINNTECH wykorzystuje 35-letnie doświadczenie we wdrażaniu technologii „od pomysłu do
przemysłu”, zdobyte dzięki rodzinnej firmie INWEX. Chcemy dzielić się wiedzą i pokazywać
naszym partnerom, jak skutecznie realizować projekty technologiczne.

Projekt G4G zakłada emisję około miliarda tokenów. Pozwolą one każdemu skorzystać z
dedykowanych materiałów edukacyjnych, pobrać e-booki, treści szkoleniowe i wziąć udziału w
webinariach. Emisja tokenów G4G odbędzie się w innowacyjnej formule Initial Technological
Token Offering (ITTO). Wszystkie środki ze sprzedaży tokenów G4G przeznaczamy na rozwój
cyklu szkoleń oraz stworzenie wysokiej jakości materiałów edukacyjnych. Ponadto polityka
COINNTECH zakłada możliwość odkupienia tokenów G4G z rynku.

To nie wszystko! Pierwsza na świecie idea ITTO zakłada wsparcie dla rozwoju startupów o
dużym potencjale ekonomicznym, technologicznym oraz wysokim stopniu użyteczności
społecznej. Niesiemy kompleksową pomoc: od etapu nowatorskiego pomysłu aż po uzyskanie
pełnej samodzielności ekonomicznej.
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Prezentacja działań inwestycyjnych firmy COINNTECH ma na celu zwrócenie uwagi czytelnika i społeczeństwa na potencjał
innowacyjny oraz wymiar społeczny realizowanych projektów. Nabycie tokena G4G nie jest tożsame z nabyciem udziałów lub prawa
głosów w spółce COINNTECH ani spółkach rozwijanych przez COINNTECH.

Słowo od CEO
„35 lat spędzonych nad tworzeniem, badaniem i wdrażaniem
innowacyjnych technologii wiele nas nauczyło.
Jednakże wraz z nabytą wiedzą przyszła świadomość co do tego,
ile przeciwności każdego dnia staje wynalazcom na drodze do sukcesu.
Traktowany jak szaleniec, wynalazca nie ma praktycznie żadnych szans
na komercjalizację dzieła swojego życia w dzisiejszym świecie.
Nie poradzi sobie w starciu z urzędnikiem bankowym, dla którego
jedynym bezpiecznym kredytem jest kredyt nieudzielony.
Nie ma szans na obronę przed oceniającym jego wniosek o dotację
‘specjalistą’, który nie odróżnia jonu od cząsteczki.
Nie zwycięży z korporacyjną machiną, która nie cofnie się przed niczym,
jeśli dostrzeże w wynalazku zagrożenie dla swoich interesów.
Nie zgromadzi środków na badanie właściwości wynalazku, stworzenie
prototypu, czy nawet jego opatentowanie w wymiarze światowym.
Z tych powodów, wiele wspaniałych wynalazków na zawsze pozostanie
niezrealizowanych z niepowetowaną stratą dla ludzkości.
Dlatego właśnie powstał projekt G4G, aby realizować wynalazki na drodze finansowania społecznościowego
i poprzez demokratyczną oraz gospodarczą ocenę ich potencjału.
Aby móc wykorzystać te wynalazki w służbie zwykłego człowieka.”

Remigiusz Szczepaniak
CEO of COINNTECH & G4G
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Wprowadzenie: świat bez wynalazków
Zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałby otaczający nas świat, gdyby nigdy nie
wprowadzono takich wynalazków jak koło, silnik, żarówka, lekarstwo, Internet, smartfon czy
możliwość uzdatniania wody pitnej? Z całą pewnością nasz świat byłby inny – mniej
przyjazny, ponury i bardziej zacofany.

Wyobraź sobie, że gdzieś istnieje wynalazek o podobnym potencjale, który z różnych
względów nie został wdrożony do powszechnego użytku. Powody ku temu mogły być różne:
nieumiejętna prezentacja produktu ze strony jego twórcy, brak wiary w jego potencjał ze
strony inwestorów, brak komunikacji między inwestorami a wynalazcą lub ochrona interesów
uprzywilejowanych elit.

Odpowiedzią na przeciwności tego typu jesteśmy my! COINNTECH to spółka czerpiąca z
35-letniego doświadczenia firmy INWEX, zarówno w branży wynalazczej, jak i w
inwestowaniu w samodzielnie tworzone wynalazki.

Zapoznaj się z Projektem G4G – kluczem do świata technologii – i zaufaj nam! Razem
zmienimy świat na lepsze, wspólnie tworząc cyfrowe aktywa przyszłości!
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Nasza misja i G4G

Nasza misja
Historia uczy, iż każda nowa wiedza jest początkowo wyśmiewana, następnie poddawana w
wątpliwość, aby ostatecznie stać się oczywistością. Jednak zanim to nastąpi, może zostać
uznana za niewygodną i pozostać ukryta lub zdyskredytowana w imię ochrony interesów
wąskiej grupy ludzi, a ze szkodą dla ludzkości. Pokonanie całej drogi od stworzenia
wynalazku do jego komercjalizacji wymaga nie tylko wiedzy, ale także odwagi, determinacji i
pieniędzy.

G4G
Projekt G4G realizowany przez spółkę COINNTECH powstał w celu wykorzystania
technologii blockchain do praktycznego przekazywania wiedzy oraz wdrożenia w życie dzieł
ludzkiego umysłu. Spółka COINNTECH jest podmiotem nowym, jednak zbudowanym na
trzech bardzo solidnych filarach.
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Trzy filary COINNTECH
1. Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Ltd. INWEX
To właśnie dzięki firmie INWEX i niemal 35-letniemu doświadczeniu w branży wynalazczej
wiemy o nowych technologiach więcej niż ktokolwiek inny. Nasze produkty rozwijaliśmy
samodzielnie od pomysłu, poprzez prace koncepcyjne, wdrożeniowe oraz seryjną produkcję.
Nie korzystaliśmy z kredytów, dotacji czy kapitału prywatnych inwestorów. Dziś naszą
wiedzę z obszaru ochrony ludzkiego życia, zdrowia oraz ochrony naturalnego środowiska
chcemy wykorzystać w obliczu niepowtarzalnej szansy, jaką niesie tokenizacja oraz aktywa
cyfrowe. Chcemy podzielić się naszymi wynalazkami oraz umiejętnością spojrzenia na świat
z innej perspektywy.

Sukcesy INWEX
2021 r.
Nagroda główna w Konkursie ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR
organizowanym przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego

2020 r.
Nagroda EKOLAUR ŚWIĘTOKRZYSKI
przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2019 r.
Platynowy Medal
na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2019

Certyfikat IFIA w kategorii najlepszy Wynalazek
na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2019

Nagroda Wojewody LAUR ŚWIĘTOKRZYSKI 2018

8
G4G - Whitepaper ver. 1.02 - 13.11.2021

2018 r.
Nagroda NOVATOR 2018 w dziedzinie Innowacyjna Inwestycja dla Firmy
przyznana przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach

ODZNAKA HONOROWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
dla Stanisława Szczepaniaka nadana przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Nagroda Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2018
II miejsce w rankingu miesięcznika FORBES
Forum Firm Rodzinnych FORBES 2018 w kategorii
przychodów do 100 mln w województwie świętokrzyskim

2017 r.
Nagroda za osiągnięcia wynalazcze
na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017
na XXIV Giełdzie Wynalazków, Warszawa 2017

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na XXIV Giełdzie Wynalazków, Warszawa 2017

Platynowy medal i dyplom
na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2017

Nagroda Specjalna GRAND PRIX
na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2017

Więcej w linku: https://inwex.pl/sukcesy
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2. Tokenizacja aktywów
Technologia

blockchain

to

niespotykana

w

historii

ludzkości

szansa

wykorzystania

zdecentralizowanego systemu przechowywania i przekazywania informacji. Pozwala ona na
udostępnianie globalnej społeczności technologii oraz wiedzy, które mogą zmienić świat
widziany oczami zwykłego człowieka.

Blockchain pozwala na bezpośrednie udostępnianie i współdzielenie aktywów cyfrowych, bez
pośrednictwa brokerów, bankowych decydentów, urzędników funduszy inwestycyjnych, dużych
instytucji finansowych, korporacji czy nadzoru państwowego. Wiedza udostępniana jest na
zasadzie umowy społecznej, w której obie strony doskonale znają swoje zobowiązania wobec
siebie. Wszystko to realizowane jest w postaci wewnętrznej giełdy pomysłów, na której jedna
strona sygnalizuje problem, a druga strona proponuje jego konkretne rozwiązanie.

3. Realne projekty
Nadrzędnym obowiązkiem COINNTECH wynikającym ze sprzedaży tokenów G4G jest
zapewnienie użytkownikom dostępu do materiałów szkoleniowych z serii „Prawo do
samostanowienia, czyli inteligencja zdrowotna w XXI wieku”. Kupując token pomagasz nam
szerzyć wiedzę i lata doświadczeń. Dzięki środkom ze sprzedaży tokenów, a zatem również
naszych materiałów edukacyjnych, będziemy mogli realizować dalsze pomysły technologiczne.

Kolejnym dużym projektem, do którego realizacji będzie dążył COINNTECH, jest utworzenie
funduszu inwestycyjnego. Jego zadaniem będzie inwestycja w innowacyjne projekty. Wybrane
przez fundusz technologie mają swoje źródło w wieloletniej pracy naukowej, doświadczalnej i
rozwojowej. Wyniki tych innowacyjnych prac mają faktyczne potwierdzenie w badaniach
niezależnych jednostek naukowych oraz akredytowanych instytucjach badawczych. Wiele z nich
otrzymało najwyższe nagrody podczas międzynarodowych wystaw i salonów innowacji na całym
świecie.
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Wynalazki – to nie takie proste
Pierwsze projekty, które chcemy realizować, to przedsięwzięcia
biotechnologiczne z zakresu ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego.

W dzisiejszych czasach, za większością wynalazków stoją potentaci branżowi dysponujący
odpowiednimi zasobami finansowymi lub startupy, którym ciężko przebić się do mainstreamu
nie mając odpowiedniego finansowania. Tylko nielicznym projektom udaje się pozyskać
odpowiedniego inwestora, który sfinansuje pomysł wynalazców. Jeszcze mniejszej ilości
startupów udaje się dokończyć projekt i wprowadzić go na rynek oraz osiągnąć komercyjny
sukces.

Tworząc model G4G, chcemy wykorzystać nasze 35-letnie
doświadczenie w wynalazczości i komercjalizacji.

Nie musisz korzystać z technologii blockchain, aby stać się pionierem ze swoim pomysłem.
Tokenizacja upraszcza sposób crowdfundingu, jednak nie zmuszajmy wszystkich używania
technologii blockchain. Bądźmy szczerzy – nie wszędzie jest ona potrzebna.

Proponowany przez nas model jest obecnie oparty o blockchain Ethereum. Jednak docelowo
będzie rozwijany na naszym własnym blockchainie, którzy zastosuje protokół Proof-of-Stake
(PoS).

Chcemy wykorzystać ukryty potencjał wynalazców. Często dysponują oni odpowiednią
wiedzą i pomysłami, lecz brakuje im narzędzi oraz środków, aby je urzeczywistnić. Przyjdź
do nas ze swoim pomysłem bądź rozwiązaniem! Ocenimy jego potencjał i możliwość
rozwoju oraz komercjalizacji.
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IFIA i SPWiR
International Federation of Inventors’ Associations
COINNTECH podjęła współpracę z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wynalazców w
zakresie dostępu oraz oceny merytorycznej projektów technologicznych, a także
wykorzystania zasobów wynalazczych z całego świata.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wynalazców (IFIA) to organizacja non-profit, zrzeszająca
wielkich wynalazców z całego świata. Dzięki niej przedstawiciele branży wynalazczej mogą
się spotykać, dzielić doświadczeniami i oceniać wzajemnie swoje projekty. Stowarzyszenie
organizuje również coroczne wystawy i konkursy, na których produkty firmy INWEX
wielokrotnie zdobyły prestiżowe nagrody.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Polskim odpowiednikiem IFIA jest Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
(SPWiR), które również doceniło wynalazki firmy INWEX. Aktualnie prowadzi ścisłą
współpracę ze spółką COINNTECH. Prezesem SPWiR jest Michał Szota (Członek Rady
Naukowej), a wiceprezesem Paweł Kamiński (współtwórca oraz COO projektu).
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Opcjonalne projekty
Poniżej przedstawiamy listę opcjonalnych projektów, które są
możliwe do realizacji przez COINNTECH w przypadku
powołania funduszu inwestycyjnego:
• produkty farmaceutyczne mające zastosowanie w terapii chorób cywilizacyjnych,
• technologia upraw roślin oraz produkcji zdrowej żywności,
• klinika chorób przewlekłych i cywilizacyjnych,
• technologia pozyskiwania i uzdatniania wody pitnej,
• biodegradowalne produkty chemii gospodarczej masowego użytku,
• inteligentna technologia utylizacji odpadów,
• technologia poprawy jakości procesów spalania paliw stałych oraz ciekłych,
• surowce oraz metale szlachetne,
• technologia pozyskania energii odnawialnej i alternatywnej,
• tokenizacja wartości niematerialnych i prawnych.
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Cele i założenia tokena G4G
Nadrzędnym celem emisji tokenów G4G jest opracowanie, stworzenie i udostępnienie
funkcjonalnej

użytkownikom

wiedzy

na

temat

zdrowia

w

kontekście

rozwoju

technologicznego, politycznego i gospodarczego. Zebrana ona będzie w materiałach
szkoleniowych, e-bookach i webinariach, należących do serii edukacyjnej pt. „Prawo do
samostanowienia, czyli inteligencja zdrowotna XXI wieku’’.

Pragniemy stworzyć społeczność, która będzie korzystała
z naszej wiedzy i wzajemnie się inspirowała.

Regulacje prawne często działają na niekorzyść wynalazców. Początkujące firmy i startupy
nie mają możliwości wejścia na giełdę, dopóki nie osiągną realnych przychodów. Jest to
warunek wręcz niemożliwy do spełnienia, co blokuje im możliwość rozwoju.

COINNTECH wykorzystuje 35-letnie doświadczenie we wdrażaniu technologii „od pomysłu
do przemysłu”, zdobyte dzięki firmie INWEX. Chcemy dzielić się wiedzą i pokazywać, jak
skutecznie realizować projekty technologiczne.

COINNTECH jest spółką, która pełni rolę:
• emitenta tokenów użytkowych o nazwie G4G, zapewniających wyłączny dostęp do oferty
edukacyjnej COINNTECH:
» udział w webinariach autorstwa m.in. Stanisława i Remigiusza Szczepaniak,
» dostęp do materiałów edukacyjnych autorstwa m.in. Stanisława i Remigiusza Szczepaniak z
zakresu edukacji zdrowotnej i nowych technologii.

• podmiotu zarządzającego, odpowiedzialnego za realną współpracę pomiędzy członkami
społeczności.
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OD POMYSŁU
DO REALIZACJI

POMYSŁ

URUCHOMIENIE
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OSIĄGNIĘCIE
PRZYCHODÓW

TECHNOLOGIA

WYJŚCIE
Z PROJEKTU

KAPITALIZACJA

WPROWADZENIE NA GIEŁDĘ
/ POZYSKANIE INWESTORA
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Initial Technological Token Offering (ITTO)
Sprzedaż tokena G4G odbędzie się w innowacyjnej formule Initial Technological Token
Offering (ITTO). Zorganizowana przez COINNTECH zbiórka umożliwi nabycie tokena
poprzez założenie konta przy użyciu adresu email i profilu na social mediach (Facebook,
Twitter, Google) oraz przejście procesu KYC/AML.

Z możliwości nabycia tokenów G4G wykluczone są następujące kraje: USA oraz kraje z listy
FATF high risk z lipca 2021, link: https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-othermonitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html

Platforma wspiera następujące metody płatności:
» Ethereum: ETH, USDC, USDT
» Binance: BNB, BUSD
» Bitcoin: BTC
» Fiat: Visa, MasterCard

Użytkownicy mogą dodatkowo dołączyć do systemu poleceń. W przypadku zakupu minimum
10 000 tokenów G4G użytkownik otrzyma reflink, upoważniający do otrzymania 2% wartości
zakupu poleconego. Polecony otrzyma dodatkowe 3% wartości swojego zakupu.

Cena tokena G4G w pierwszej emisji wynosi 0,114 USD.

Nabywca tokena G4G wyraża zgodę, by jego konto zostało aktywowane w najszybszym
możliwym terminie po zaksięgowaniu wpłaty. Użytkownik rozumie również, że po aktywacji
konta zwrot kosztów zakupu materiałów edukacyjnych z serii: „Prawo do samostanowienia,
czyli inteligencja zdrowotna w XXI wieku” nie jest możliwy, zgodnie z §4 Regulaminu
Kursu oraz Prawami Konsumenta (art. 38, pkt 13).
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Ekonomia i cechy użytkowe tokena G4G
Ekonomia tokena
Dane techniczne tokena G4G:
• Nazwa: G4G
• Symbol: G4G
• Platforma (blockchain): Ethereum (ERC-20)
• Ilość wszystkich tokenów: 1 000 000 000
• Emisja tokenów: szczegółowa dla każdego etapu projektu
(etapy rozpisane w roadmapie)
• Adres smart kontraktu: 0xcCA2bA56667109512575a196A8AA8D920F63aCCe
Zgodnie z obowiązującym prawem z korzystania będą wykluczone niniejsze jurysdykcje:
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Chińska Republika Ludowa oraz każde państwo z
listy FATF zakwalifikowane jako państwo wysokiego ryzyka (tzw. high risk list).

Cechy użytkowe tokena
Możliwy do nabycia w ramach pierwszej w historii aktywów cyfrowych emisji Initial
Technological Token Offering, realizowanej przez COINNTECH token G4G jest tokenem
użytkowym.

Nabywając token G4G otrzymujesz:
• Dostęp do materiałów edukacyjnych z serii: „Prawo do samostanowienia, czyli
inteligencja zdrowotna w XXI wieku”
• Pierwszeństwo do nabywania tokenów G4G w kolejnych pulach,
• Możliwość nabycia z rabatem jednostek udziałowych funduszu inwestycyjnego, jeżeli
zostanie on powołany przez COINNTECH.
Powyższe uprawnienia przysługują przez okres 3 lat od emisji tokenów, czyli do 14.11.2024.
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Przykładowa wartość
usługi/towaru (G4G)

Rok kalendarzowy

1000

2021

950

2022

900

2023

850

2024

800

2025

750

2026

700

2027

650

2028

600

2029

550

2030

500

2031

Polityka buy back firmy COINNTECH dopuszcza możliwość wykorzystania środków z
wypracowanego zysku na wykup tokenów G4G z rynku. Projekt zastrzega tworzenie
snapshotów portfeli posiadaczy raz na kwartał.
Dostęp do wszelkich aplikacji, usług, materiałów edukacyjnych, webinarów i szkoleń
oferowanych przez COINNTECH dla nabywców tokena G4G będzie otwarty od
czerwca 2022 roku i sukcesywnie rozwijany przez cały okres istnienia projektu.

* Powyższa tabela ma charakter programu lojalnościowego dla naszych klientów.
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Emisja tokena G4G
Mechanizm wprowadzenia tokenów G4G do obrotu
Tokeny użytkowe G4G będą wprowadzane do obrotu etapowo. Będą one odbywać się w
ramach puli planowanych w latach 2021-2035 zgodnie z polityką COINNTECH.

Emisja zakłada podział tokenów G4G według parytetu:
• 70% - pula przewidziana do sprzedaży
• 20% - aktualni i przyszli członkowie firmy
• 5% - marketing i administracja
• 5% - płynne rezerwy firmy

Wszyscy użytkownicy, którzy nabędą tokeny G4G z puli 70%, będą mieli prawo do
swobodnego obrotu nimi lub wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem użytkowym.

Jednocześnie posiadacze tokenów G4G zakupionych podczas pierwszej i kolejnych emisji,
będą posiadali prawo pierwszeństwa do nabywania tokenów G4G w kolejnych pulach na
warunkach preferencyjnych.

Aktualni i przyszli członkowie firmy, którzy obejmą tokeny G4G z puli 20% (przewidzianej
jako dodatek dla aktualnych i przyszłych pracowników COINNTECH) będą posiadali prawo
do zbycia nie więcej niż 10% posiadanych tokenów w pierwszym roku po ich objęciu oraz
kolejnych 10% w drugim roku po ich objęciu.
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Plany emisji i etapy wprowadzania tokenów do obrotu
Projekt G4G zakłada jednorazową emisję 1 000 000 000 (jeden miliard) tokenów użytkowych
G4G.

Uwzględnia

też

ich

etapowe

wprowadzenie

do

obrotu

w

zależności

od

zapotrzebowania na środki niezbędne do rozwoju projektów technologicznych.

Wartość tokena G4G zostanie określona na podstawie analizy rynkowej oraz podana do
wiadomości publicznej na 30 dni przed każdą nową pulą sprzedaży.

Emitent zakłada jednocześnie, iż pozyskane z emisji środki finansowe zostaną wykorzystane
zgodnie z opisanym powyżej przeznaczeniem. Jednocześnie wszystkie przewidziane do
emisji tokeny G4G, które nie zostaną wprowadzone do obrotu do końca 2035 roku, zostaną
spalone.

Emisja tokenów G4G w trakcie Etapu 1
Etap 1, planowany w okresie listopad 2021 – marzec 2022, zakłada wprowadzenie do obrotu
od 200 000 000 do 300 000 000 (od dwustu milionów do trzystu milionów) tokenów G4G.
Cena jednostkowa wyniesie 0,114 USD (dziesięć eurocentów) za token G4G.

Jednocześnie regulamin emisji oraz wprowadzania do obrotu tokenów G4G nie dopuszcza
jednorazowej możliwości zakupu mniej niż 1000 G4G.

Sprzedaż tokenów G4G w dalszej kolejności będzie możliwa za pośrednictwem
zdecentralizowanych i scentralizowanych giełd.
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Roadmap

FAZA PIERWSZA (Q3 2021)
• Rejestracja COINNTECH w Estonii
• Konsultacje prawne, specjalność blockchain i crowdfunding
• Wybór platformy zakupowej – podpisanie umowy
• Wybór operatora KYC (AMDL5) – podpisanie umowy
• Stworzenie tokena deflacyjnego (ERC-20)
• Stworzenie teamu w oparciu o własnych współpracowników oraz specjalistów z branży
medycznej i blockchain
• Przygotowanie i publikacja serwisu internetowego G4G wraz z prezentacją projektów
medycznych
• Podpisanie umowy z International Federation of Inventors’ Associations i SPWiR
• Przygotowanie kanałów social media (FB, Linkedin, Twitter, Telegram)

FAZA DRUGA (Q4 2021)
• Rozpoczęcie pierwszego w świecie ITTO – whitelist
• Pierwsza, prywatna runda przedsprzedaży, ograniczonej ilości tokenów z bonusem
zakupowym (faz presale)
• Start kampanii marketingowej
• Transfer zakupionych tokenów do portfeli kupujących
• Rozpoczęcie kampanii edukacyjnej
• Przegląd i aplikacja do giełd kryptowalutowych
• Aplikacja do Coinmarketcap, Coingecko, Coinpaprika

FAZA TRZECIA (Q1 2022)
• Rozpoczęcie prac nad możliwością powołania funduszu inwestycyjnego
• Kampania edukacyjna „Wolny od nowotworów”
• Kampania edukacyjna „AIM FOOD”
• Kampania edukacyjna „Klinika Chorób Przewlekłych i Cywilizacyjnych”
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Disclaimer / Zastrzeżenia prawne
Informacje podane w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty lub porady inwestycyjnej,
finansowej, handlowej ani żadnej innej i nie należy traktować zawartości niniejszego dokumentu
jako takiej. Jakiekolwiek wykorzystanie tokena G4G w sposób inny niż jego pierwotne założenie
– wymiana na materiały edukacyjne z serii „Prawo do samostanowienia, czyli inteligencja
zdrowotna w XXI wieku” odbywa się wyłącznie na ryzyko własne nabywcy.
COINNTECH nie może zagwarantować, że jego zamierzania biznesowe inne niż wskazane
powyżej dojdą do skutku, tj. czy będzie w stanie zaoferować posiadaczom tokena możliwość
wykorzystania rabatu przy nabyciu jednostek udziałowych w funduszu inwestycyjnym. Spółka
jedynie zobowiązuje się do podjęcia wszelkich należytych starań do jego założenia oraz
zapewnienia posiadaczom tokena G4G możliwości nabywania jednostek udziałowych tegoż
funduszu z rabatem. COINNTECH nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody natury prawnej
lub administracyjnej, których konsekwencją będzie brak możliwości partycypacji w jej
przedsięwzięciu.
Nabywanie tokena G4G, w celach spekulacyjnych lub innych nabywca tokena prowadzi na
własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadcza, że zdaje sobie sprawę z niepewności
prawnej związanej z tego typu działaniami. COINNTECH nie zaleca kupowania, sprzedawania
lub przechowywania jakiejkolwiek kryptowaluty. Tokeny G4G emitowane w ramach ITTO nie są
instrumentami finansowymi i należy je wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem, tj. wymienić na
produkty elektroniczne oferowane przez COINNTECH. Należy przeprowadzić własną analizę
z należytą starannością lub skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem
jakichkolwiek decyzji dotyczących wsparcia projektu i zakupu tokenów G4G.
COINNTECH będzie dążyć do zapewnienia dokładnych informacji na swojej stronie
internetowej, chociaż nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek brakujące
lub nieprawidłowe informacje. Użytkownik korzysta z wszelkich dostępnych tu informacji na
własną odpowiedzialność. Oferta COINNTECH kierowana jest do osób zainteresowanych
poszerzaniem swojej wiedzy i posiadających odpowiednie doświadczenie oraz zaznajomionych
z technologią blockchain.
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Tokeny G4G umożliwiają korzystanie z utworzonych usług COINNTECH – produktów
elektronicznych. Zakup tokenów G4G powinien zostać dokonany ze świadomością
technologicznych i ekonomicznych niepewności projektu przedstawionych w niniejszym
whitepaper.

COINNTECH

nie

jest

odpowiedzialny

za

wartość rynkową

tokenów.

COINNTECH, niezależnie od wartości rynkowej tokenów, będzie akceptował je jako sposób
zapłaty za skorzystanie z produktów elektronicznych spółki. COINNTECH nie ponosi
odpowiedzialności za wahania cen tokenów na rynku.

Podczas ITTO firma nie jest odpowiedzialna za żadne z
poniższych:
• awarię, błąd, złośliwą aktywność, naruszenie zasad whitepaper
przez użytkownika lub usługę kontrolowaną przez użytkownika lub osobę trzecią;
• korzystanie z usługi niezgodnie z obowiązującymi warunkami;
• utratę kontroli danych logowania użytkowników, bez względu na powód
(utrata, włamanie, niechciane ujawnienie lub awaria techniczna), która może
prowadzić do nieuczciwego użycia tokenów;
• jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wystąpić
podczas operacji: straty kryptowaluty, zyski lub straty finansowe
lub inne szkody tego rodzaju;
• czasowe lub stałe zawieszenie usługi z dowolnego powodu, zwłaszcza na
wniosek władz publicznych, organów sądowych lub strony trzeciej;
• awarię komputera związaną z utratą danych, w tym przypadek uderzenia;
• aktywność zawodową użytkowników.
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