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Urychlení globálního krypto kontextu
Většina finančních trhů je stále více narušována digitalizací, přičemž následky covidu-19 jen urychlují 
používání kryptoměn a tokenizačních nástrojů.
Kryptoměny a tokenizace se tak rychle stávají nedílnou součástí finančního ekosystému.

• OECD (květen 2020): Tokenizace aktiv a co to může znamenat pro finanční trhy. (odkaz)

• Forbes (březen a duben 2020): Krypto burza Bakkt získala 300 millionů USD od společnosti Microsoft. (odkaz)  
Proto začíná zájem o tokenizaci aktiv narůstat. (odkaz)

• Parlament EU (duben 2020): Klíčový rozvoj krypto aktiv, obavy z regulací a reakce na ně. (odkaz)

• IBM (únor 2020): Jak může tokenizace a digitalizace aktiv pomáhat investorům uvolnit z ekonomiky 
milardy USD.  (odkaz)

• Bloomberg (únor 2020): Atomyze spouští platformu tokenizace průmyslových aktiv využívající technologii ledger 
k zobrazení fyzických aktiv v digitální podobě. (odkaz)

• Fortune (únor a květen 2020): BitGo kupuje tokenizační platformu Harbor Security.
První blockchainový start-up byl schválen ze strany Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států (SEC) 
a jako registrovaný broker-dealer Finančním regulačním úřadem (FINRA). (odkaz)
Andreessen Horowitz demonstruje svůj postoj ke „kryptu“ svým novým fondem s 515 miliony USD. (odkaz)

• Deloitte (polovina 2019): Tokenizace aktiv narušuje finanční odvětví. (link)

https://www.oecd.org/finance/The-Tokenisation-of-Assets-and-Potential-Implications-for-Financial-Markets.pdf
https://www.forbes.com/sites/darrynpollock/2020/03/19/bakkt-crypto-exchange-boosted-by-300m-from-microsoft-ice-during-crisis/#606b3bd672c7
https://www.forbes.com/sites/laurencoleman/2019/04/25/heres-why-interest-in-tokenizing-assets-is-starting-to-surge/#1eb3ddf140a5
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2020/02/how-tokenization-and-digitized-assets-can-help-investors-unlock-trillions-from-the-economy/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-25/potanin-forges-ahead-on-crypto-tokens-for-metals-and-air-tickets
https://fortune.com/2020/04/16/bitgo-buys-lumina-crypto/
https://fortune.com/2020/04/30/andreessen-horowitz-doubles-down-on-crypto-with-new-500-million-fund/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/financial-services/lu-tokenization-of-assets-disrupting-financial-industry.pdf


Co je tokenizace?
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Nyní
Centralizované vlastnictví
s tradiční papírovou smlouvou

500
tokenů

1700
tokenů

3300
tokenů

2500
tokenů

2000
tokenů

5%
podíl

17%
podíl

33%
podíl

25%
podíl

20%
podíl

100%
podíl

Po tokenizaci  
Sdílené vlastnictví  
prostřednictvím digitálních tokenů

• Tokenizace je nová forma crowdfundingu
pro společnosti a nová příležitost pro investory. 

• Každý den se tokenizuje vyšší procento světových 
aktiv a projektů.

• Digitalizací svých aktiv získávají společnosti nový zdroj 
pro likviditu svého kapitálu.

• Token vyjadřuje hodnotu aktiva v reálném čase bez 
prostředníků.



Výhody tokenizace
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Transparentnost podnikové 
ekonomiky

Důvěryhodná 
síť

Právní  
vymahatelnost

Levnější a rychlejší  
transakce

Vyšší likvidita

Lepší dostupnost



DEXFIN: Cirkulární tokenomika
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DEXFIN (www.dexfin.com) je revoluční FinTech startup se sídlem v Praze (CZ), který 
zakládá svůj obchodní model, poslání a vizi na cirkulární tokenomice.

DEXFIN překlenuje propast mezi kryptoměnami, procesy kapitalizace firem 
a jednotlivci. To je možné prostřednictvím nové, transparentní, bezpečné, cirkulární 
ekonomiky využívající tokenizaci a technologii blockchainu.

Jak mohou uživatelé využívat hodnotné tokeny DEXFIN (DXF):

• Služby: Mohou nakupovat služby od společností DEXFIN nebo jiných uživatelů DEXFIN.

• Aktiva: DXF mohou obchodovat za aktiva související s konkrétními společnostmi  
a jejich komoditami.

• Obchod: Mohou s DXF obchodovat na otevřeném trhu s dalšími uživateli.

• Výhody: Mohou využívat členské výhody s nižšími poplatky na platformě DEXFIN.

Tokenizované společnosti nabídnou uživatelům možnost investovat do určitých projektů.

Právě prostřednictvím tokenizace se odlišujeme od stávajících burz cenných papírů 
a kryptoměn.

Oběhem DEXFIN tokenů mezi uživateli se posiluje důvěra,
snižují se transakční náklady a zvyšuje se atraktivita platformy.

Otevřené  
trhy

Společnosti

Uživatelé

http://www.dexfin.com/


DEXFIN: Hlavní vlastnosti
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Platforma DEXFIN umožňuje uživatelům rychlý a bezpečný nákup, prodej a správu 
digitálních měn v reálném čase – z jediného rozhraní, bez jakýchkoliv prostředníků 
a s velmi nízkými poplatky. DEXFIN poskytuje m.j. i následující funkce:

• Obchodní burzovní platforma pro vybrané kryptoměny a exkluzivní digitální aktiva.

• Aplikace typu „vše v jednom“ pro Windows, Linux, Mac, iOS, Android.

• Tokenizační platforma pro rychlou a profesionální tokenizaci reálných aktiv.

• DEXFIN token (DXF) a digitální správa aktiv.

• Evropská síť kryptomatů (krypto bankomatů) s technologií NFC.

• Platební terminály pro firmy a obchodní společnosti.

• Bezkontaktní platební karty a prsteny* s technologií NFC.

*3 čipy: pro bezkontaktní platby, pro automatickou kontrolu přístupu a pro digitální  ID (v budoucnu).
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Burza

První burza pro digitální měny 
a tokenizovaná aktiva v České 
republice.

Platby NFC prstenem

Prsten s digitálním úložištěm aktiv 
a platební technologií NFC.

Síť kryptomatů

Naše vlastní síť krypto 
bankomatů v celé EU.

Platební terminály

Díky našim platebním terminálům 
mohou obchody přijímat platby 
v kryptoměnách.

Krypto karta

Karta pro uložení kryptoměn a pro NFC platby.



Globální ambice
DEXFIN buduje globální síť ve spolupráci s našimi obchodními 
partnery. Máme globální ambice:
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Západní  
Evropa

Střední
a Východní 
Evropa

Asie
Střední  
východ

DEXFIN se v současné době již připravuje na expanzi do USA.



Bezpečnost a ochrana dat
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• Evropská digitální burza v souladu s aktuální legislativou a regulacemi 
(poslední aktualizace z Evropského parlamentu, duben 2020: Krypto 
aktiva).

• Přísné bezpečnostní standardy: ochrana proti kyber útokům
a dalším formám krádeže nebo ztráty.

• Vysoká bezpečnost privátních klíčů. Privátní klíče nejsou a nikdy 
nebudou uloženy na našich serverech nebo v cloudu. Namísto toho 
jsou uloženy offline, v hardwarové peněžence.

• Peněženky jsou zabezpečeny naší novou a jedinečnou technologií, 
vyvinutou Dexfinem. K zajištění fyzické izolace soukromých klíčů od 
nezabezpečených sítí máme řešení remote air-gap.

• Profesionální ověření ID (AML/KYC) a non-stop klientská podpora.



Burza pro 
krypto i fiat

Tokenizační  
platform
pro STO

Ledger  
a Trezor,  
integrace

Lightning  
Network,  
integrace

Liquid         Multi-CCY
Network, Margin  
integrace Lending

DEXFIN Ano Ano Ano Ano Ano          Ano

Bitfinex Ne Ne Ne Ano Ano          Ano

Binance Ano Ne Ne Ne Ne                 Ano

Bitstamp Ano Ne Ne Ne Ne                 Ne

Coinbase Ano Ne Ne Ne Ne                 Ne

DEXFIN prostřednictvím své rozsáhlé platformy a svého ekosystému 
poskytuje nové globální příležitosti.

DEXFIN přináší uživatelům jedinečné hodnoty, jak je to patrné z tabulky:

Konkurenční výhoda 
burzy DEXFIN 
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DEXFIN token (DXF)
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Hlavní funkce:

• Vybírejte si své DXF tokeny v našem DEXFIN kryptomatu (krypto bankomat).

• Využívejte hlasovací práva pro nově zalistované mince.

• Šetřete 50 % na poplatcích používáním DXF tokenů při tradingu.

• Získávejte až 11 % roční úrok při uzamčení DXF na burze DEXFIN.

• Plaťte snadno s naší mobilní aplikací.

• Provádějte instantní platby naší NFC platební kartou nebo bezkontaktním NFC prstenem.

• Využívejte náš bonusový affiliate program, včetně provizí z tradingu vámi doporučených 
partnerů.

• Využívejte prémiový přístup k tokenizovaným společnostem, které nabízí náš ekosystém 
DEXFIN.



DEXFIN token (DXF)
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• Držte DXF token při obchodování a šetřete 50 % na poplatcích
Při nákupu a prodeji digitálních měn a aktiv na burze DEXFIN můžete na úhradu 
poplatků používat DXF token, a získávat tím slevu 50 %.

• Airdropy na platformě
Držitelé alespoň 10 000 DXF tokenů se budou moci účastnit airdropů 
nově zalistovaných tokenů. Při airdropu se coiny či tokeny obvykle 
zdarma rozesílají na vybrané adresy peněženek. 

• Profesionální obchodování
Máte k dispozici pokročilé obchodní funkce a strategie.

• VIP členství
Využívejte ještě nižší poplatky a exkluzivní přístup do VIP programů, například 
přednostní přístup k našim nabídkám STO.



DXF: Finanční stabilita 
a struktura

Rezerva do 
likvidity

Uživatelské  
odměny

8 %        6 %
Uzamčeno pro 
fondy a 
institucionální 
investory

23 %

45 %

DXF na prodej
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Celkový objem: 1 168 000 000 DXF
Symbol: DXF
Desetinná místa: 18

Blockchain technologie
DXF je ERC20 token založený na Ethereu; byl vydán v omezeném 
počtu na blockchainu, a to podle jasně definovaných pravidel.

DXF token bude brzy převeden na bitcoin sidechain, díky čemuž 
bude využívat vyšší možnosti pro upgrade, co se týče 
zabezpečení.

Právní definice
Hybridní utility  token pro platební užití. S ohledem na ochranu 
spotřebitele nebo investora nelze utility token srovnávat s cennými 
papíry, takže klasifikace jako cenného papíru není nutná.

Zakladatelé
Zaměstnanci
Poradci

                       18 
%



Prodej DXF tokenu
a vývojové fáze
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Od 1. 11. 2020

Beta verze DEXFIN burzy začne s obchodním párem BTC/USDT. 
Další vybrané páry budou postupně přidávány.

Od 25. 11. 2020

Zalistování DXF na burze a začátek obchodování v páru DXF/USDT a DXF/BTC.

7. 3. –  5. 6.

Předprodej

Cena DFX/EUR:
0,038

6. 6. – 25. 8.

Prodej 1. část

Cena DFX/EUR:
0,057

   1. 11 – 24. 11. 

Burza 

Cena DFX/EUR:
0,068

     26. 8 – 31 .10.

Prodej 2. část

Cena DFX/EUR:
0,068



Staking
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• Staking je proces držení digitálních měn na burze DEXFIN za 
účelem pravidelného zhodnocení.

• Uživatelé získávají úrok za uzamčený objem až 11 % p.a. na základě 
konkrétních a na míru stanovených kritérií.

• Díky stakingu si vytvoříte další zdroj jednoduchého pasivního příjmu 
z digitálních měn, které již vlastníte.

• Staking je nová forma spořícího účtu, odolná vůči inflaci.



Affiliate program
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Uživatelé mají přístup k našemu prémiovému členství, odměnám a jedinečným investičním 
příležitostem.

Uživatel může získat další DXF jako bonus různými způsoby a za doporučení k nákupu 
prostřednictvím našeho affiliate programu:

• Úroveň 1: 18 % z objemu zakoupených DXF tokenů

• Úroveň 2: 6 % z objemu zakoupených DXF tokenů

• Affiliate program na naší burze; uživatel dostává podíl z poplatků 
generovaných jeho partnery.

• Exkluzivní přístup k novým digitálním aktivům pro držitele DXF.

• Držitelé alespoň 10 000 DXF tokenů mají podíl na airdropech nově zalistovaných tokenů.

Každý uživatel může být přínosem pro ekosystém DEXFIN, 
který je nastaven s ohledem na decentralizovanost a bezpečnost. 



Obchodování
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Okamžitý nákup a prodej finančních nástrojů, kdy můžete vydělávat 
na pohybu cen prostřednictvím našeho moderního a upravitelného rozhraní 
(drag and drop).
Rozhraní je volně přístupné přes API; můžete tedy obchodovat rychle a na dálku.
 
Mobilní aplikace pro pohotové a jednoduché obchodování i na cestách.
 
Pokročilé funkce obchodování

• Stop order.

• Trailing-stop loss order.

• Hidden order.

Další funkce budou přidávány na základě požadavků uživatelů.
  
DEXFIN Trading Exchange (DEMO)

https://exchange.dexfin.com/trading/btcusdt


DEXFIN:
Vaše další příjmy
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Vytvořili jsme škálovatelnou platformu, která vám nabízí 
konzistentní tok pro vaše příjmy, a to s celou řadou zdrojů:

• Provize z obchodování: Od obchodníků bude účtováno určité procento 
u všech transakcí, což se vztahuje na kryptoměny, security tokeny a OTC.

• Provize z investiční platformy: Zahrnuje všechny projekty založené na 
blockchainu a na tokeny nově zalistované na platformě DEXFIN pro 
lepší likviditu a crowdfunding či fundraising.

• Poplatky za zalistování ICO/STO: Jednorázový burzovní poplatek bude účtován 
u všech nových coinů a tokenů, které budou zalistovány na burze DEXFIN.

• Poplatky za poskytnutí likvidity jiným burzám: Dalším burzám usilujícím o likviditu 
bude účtován samostatný poplatek.

• Úrokové poplatky za margin trading a lending: Bude účtováno určité procento od 
obchodníků, kteří těží z obchodování s maržemi a půjčkami na platformě.

•



DEXFIN: Přidaná hodnota pro investory
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Nastavení:
• 1000 platících maloobchodních zákazníků s tržbami 1M EUR 

během prvních pěti měsíců privátních beta operací. 
• 1M EUR v privátním prodeji.
• 3 LOI pro tokenizaci aktiv – sektor obnovitelné energie, ropný 

průmysl – 4M EUR v průběhu 9 měsíců provozu.
• Tým odborníků z různých průmyslových odvětví 

a s prokázanou historií.

Příležitost:
• Trh s objemem 300 bilionů USD.
• Přístup k novým tokenům na platformě – Energy Cloud.
• Přístup k potenciálním startupům.
• Likvidita z držených aktiv – staking aktiv až 11 % p.a.
• Likvidita z držených aktiv – sekundární trh soukromých společností.
• Přístup k novým investičním příležitostem v rámci platformy.
• Likvidita z držených fiat aktiv převedených na kryptoměnu – staking aktiv 8 % až 11 % p.a.

7. 3. – 5. 6.

Předprodej

Cena DXF/EUR:
0,038

6. 6. – 25. 8.

Hl. prodej, část 1

Cena DFX/EUR:
0,057

      26. 8. – 31.1 0.

Hl. prodej, část 2

Cena DFX/EUR:
0,068

        1. 11. – 24. 11.

Burza

Cena DFX/EUR:
0,068



DEXFIN: Investiční příležitosti
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U investic ve výši 150 000 EUR a více (do spuštění burzy):

1. Nákup DXF a staking
• Maximální investovaná částka je omezena na 1 milion EUR. 
• 150 000 EUR v DXF bude uzamčeno na 1 rok s možností dalšího prodloužení.
• Zbývající DXF tokeny budou uzamčeny na 2 roky. Po této dvouleté lhůtě 

se 25 % DXF odemkne čtvrtletně.
• Staking bude možný pro min. 1 000 000 DXF uzamčených na burze.
• Úroková sazba až 11 % p.a. 
• Celkové množství DXF ve stakingu bude omezeno na 50% z celkového množství 

prodaného v našem veřejném prodeji.

2. Spoření do kryptoměn pro společnosti a rodinné podniky
• Partnerství s entitami, které chtějí vytvořit program pro ukládání kryptoměn 

pro své klienty nebo zaměstnance (min. 100 EUR v DXF).
• 1% p.a. správa pro zaměstnavatele v DXF z celkové investované částky od 

klientů nebo zaměstnanců. 
• Možnost spoření kdykoliv zrušit (výpovědní lhůta 1 měsíc).
• Doporučeno pro dlouhodobou investici (2 a více let).
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Starting  to acquire 
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Crypto  
Portfolio  

Management  
WALLET
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Burza a token

Tokenizace a STO

2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

AI-based  
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First Utility  
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Launch
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1st  
Client STO

Launch

More Than  
6 STOs
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Banking  
Token  

Onboarding



Co – Founders
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Robert Haluska, Co-CEO: Robert kombinuje dovednosti v oblasti řízení lidí, strategie a komunikace 
prostřednictvím svých rozsáhlých zkušeností jako investiční mentor. Svůj přístup k lidem zakládá na Feng Shui 
a svou vizí dokáže inspirovat kohokoli. Již více než 10 let spravuje asijská investiční portfolia, vede investory, zná 
přínosy obchodování na finančních trzích a je obeznámen s překážkami spojenými s globálními burzovními 
platformami, a proto je Robert hybnou silou strategie společnosti DEXFIN. 
LinkedIn

Kamil Brejcha, Co-CEO: Kamil se zabývá kryptoměnami od roku 2011 a lze jej považovat za skutečného krypto 
guru. Jako bývalý člen renomovaného týmu SatoshiLabs byl přínosem v mnoha oblastech krypto prostoru, 
například co se týče populární hardwarové peněženky Trezor a projektu Coinmap. Kamil jako skutečný průkopník 
kryptotechnologií přináší potřebné zkušenosti a know-how související s technologií blockchainu a kryptoměnami, 
které ostatním blockchain startupům chybí k zajištění bezpečného prostředí, což z něj činí klíčovou postavu pro 
úspěšné fungování společnosti DEXFIN.
LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/robert-haluska/
https://www.linkedin.com/in/kamilbrejcha/


HQ Office:
Prague, Vodičkova 791/41  
Czech Republic

info@dexfin.com  
www.dexfin.com
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