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Otvorený finančný systém môže byť skvelým spôsobom, ako vyrovnať rozdiely a zároveň   

zrýchliť tempo inovácií na celom svete. Po niekoľkých slabších rokoch začal trh s kryptomenami  

v roku 2020 vykazovať známky rastúceho trendu, a to nielen z hľadiska ceny, ale aj z hľadiska   

technologického využitia. V dôsledku pandémie si ľudia uvedomujú silu digitálneho sveta.  

Súčasná situácia sa posunula smerom k rýchlejšej digitalizácii našich procesov. 

Počet transakcií prudko vzrástol a zvýšila sa aj použiteľnosť hlavnej blockchainovej siete bitcoinu. To je však len začiatok  

a celkové účinky digitalizácie sa ešte len dostavia, keď sa úplne zruší hotovosť. V niektorých krajinách sú kryptomeny  

už široko akceptovanou digitálnou menou. Situácie podobné súčasnej pandémii pritom len pomáhajú kryptomenám  

stať sa plnohodnotným platidlom. Kryptomeny si postupne nachádzajú cestu do nových krajín a tam,    

kde sú už udomácnené, posilňujú svoje postavenie a zlepšujú spôsoby svojho používania. 

Preto od roku 2019 vyvíjame vlastnú platformu WEXO. Cieľom platformy je umožniť bežným ľuďom vlastniť kryptomeny  

a používať ich rovnako ako bežné peniaze. S preukázanými výsledkami a pokročilými technológiami chceme umožniť 

spoľahlivé obchodovanie s kryptomenami. Už dnes majú WEXO účet tisíce klientov, väčšinou zo Slovenska. 

Platforma im umožňuje nákup, predaj, prevod alebo bezpečné uchovávanie kryptomien. Otvorili sme naše prvé zahraničné 

kancelárie v Prahe. Ďalším krokom je rovnako pohodlná platba kryptomenami ako pri bežných bankových službách.  

Postupom času sa na tento účel bude využívať platobná karta WEXO s vlastným kódom IBAN. Na používanie našej platformy 

sa stačí zaregistrovať a overiť svoj účet. Všetky tieto kroky sú maximálne automatizované pre pohodlie používateľa. 

Počet transakcií

Od roku 2019

Vybudovali sme platformu, ktorá dokáže riešiť obmedzenia konvenčných finančných inštitúcií pomocou 

technologických inovácií. Kryptomeny vnímame ako platobný prostriedok budúcnosti umožňujúci  

vytvorenie otvoreného finančného systému. Otvorený finančný systém by nemal byť kontrolovaný  

žiadnou krajinou ani spoločnosťou – to je najlepší spôsob, ako priniesť svetu viac hospodárskej slobody, 

inovácií, efektívnosti a rovnocenných príležitostí.
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Naša vízia a poslanie

Všetci vieme, že fiat peniaze (teda bežné mince a bankovky) nám dobre slúžili počas celej histórie.  

Najnovšie technológie však prinášajú moderné platobné metódy a celý sektor sa postupne digitalizuje.

Väčšina systémov vyžaduje natívnu peňaženku, doplnok prehliadača alebo inak komplikovanú aplikáciu. Priemerný 

človek bez náležitých vedomostí nemá šancu vyznať sa v zložitom kryptosvete, a tak riskuje, že zmešká viaceré príležitosti.  

Na používateľov, ktorí sa v ňom predsa len dokážu orientovať, zasa čakajú pasce vo forme podvodov, hekerských útokov a chýb. 

Čo keby existovalo riešenie? Univerzálna, ľahko použiteľná aplikácia vo vašom smartfóne, ktorá vás spojí s celým   

kryptosvetom. Prihláste sa bez zložitých 24-slovných bezpečnostných fráz a externých zariadení, na počkanie si kúpte  

požadované kryptomeny debetnou kartou a vstúpte do sveta NFT či DeFi. Kryptosvet na dlani vašej ruky. 

Pozrime sa na to bližšie...

Ako tím kryptonadšencov chápeme, že akceptácia kryptomien bude možná iba prostredníctvom 

jednoduchej a používateľsky prívetivej aplikácie pre širokú verejnosť. Chceme urobiť všetko pre to, 

aby sme aj našim starým rodičom umožnili preskúmať tento úžasný svet a prispeli tak k prebiehajúcej 

revolúcii. Najväčšou prekážkou pre akceptáciu kryptomien z pohľadu používateľov je zložitosť   

jednotlivých blockchainov.
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„Naším cieľom je vytvoriť rozhranie pre dva svety v rámci jednej platformy 

– svet tradičných financií a moderný svet kryptomien podporovaný 

blockchainom“ 

Medzinárodne štandardizovaný IBAN účet   

vám umožňuje vykonávať operácie s klasickými  

fiat menami.

S WEXO môžete prijímať, posielať a obchodovať 

kryptomeny, ako sú bitcoin, ethereum, litecoin  

a mnohé ďalšie. Vykonávajte transakcie prostred-

níctvom e-mailovej adresy alebo kryptoadresy  

a začnite používať svoju peňaženku na celom svete.

IBAN

Aplikácia WEXO

Riešenie WEXO
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Rýchle, bezpečné a jednoduché nákupy 

kryptomien prostredníctvom debetnej 

alebo kreditnej karty.

Platba kartou

Posielajte kryptomeny iba pomocou telefónneho 

čísla alebo e-mailu bez toho, aby ste museli 

poznať adresu peňaženky príjemcu.

Jednoduché transakcie
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Praktická integrovaná kryptozmenáreň umožňuje 

zamieňať kryptomeny za fiat meny a naopak  

niekoľkými kliknutiami.

Zmenáreň



Podporované kryptomeny starostlivo vyberá  

a kontroluje tím odborníkov. Okrem toho, komunita 

používateľov má tiež slovo pri výbere kryptomien, 

ktoré sa majú pridať.

Najlepšie kryptomeny

Všetci používatelia si môžu vytvárať vlastné   

nezameniteľné tokeny (non-fungible tokens – NFT) 

a ponúkať ich na predaj na našom natívnom  

trhovisku aj na celosvetovo uznávaných platformách. 

Ponúkame rôzne blockchainy a tvorcovia si môžu 

vybrať ten, ktorý im najviac vyhovuje.

NFT
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Tokenizácia nehnuteľností podporovaná 

blockchainom prináša revolúciu do sveta investícií.

Tokenizácia nehnuteľností



Ekosystém WEXO

WEXO TOKEN

WEXO peňaženka

WEXO Pay

NFT Marketplace a NFT Studio sú kľúčovou súčasťou platformy WEXO a umožňujú jednoduché vytváranie, nakupovanie  

a obchodovanie NFT – a to nielen pre digitálne umelecké diela, ktoré sú trendom súčasnosti. WEXO vďaka svojmu know-how 

dokáže tokenizovať nehnuteľnosti aj s komplexnými právnymi službami, ako napr. projekt Amantius. 

Cieľom platformy WEXO je pôsobiť ako most medzi 

zastaraným finančným svetom fiat peňazí   

a novou digitálnou érou. Aplikácia bude preto  

obsahovať fiat zónu s IBAN účtom a debetnou kartou. 

Platforma WEXO a všetky jej funkcie sú podporované   

WEXO tokenmi. Držitelia WEXO tokenov získajú viacero   

výhod a zľavy z poplatkov na základe úrovne dosiahnutej  

vo WEXO Loyalty programe.

Tokenizácia
nehnuteľností

Platforma WEXO vám otvára bránu do novej éry kryptosveta a aplikácia WEXO je vašou vstupenkou  

do nášho ekosystému. Používateľsky prívetivá a ľahko použiteľná peňaženka s mnohými funkciami 

umožňuje odosielanie alebo držanie kryptomien, platenie kryptomenami, jednoduché nákupy 

kryptomien debetnou kartou, praktickú zámenu, ako aj prístup ku všetkým funkciám, nástrojom 

a výhodám platformy WEXO vrátane atraktívneho úroku pre náš produkt Trezoring.

WEXO NFT
Platforma
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Loyalty program



Užitočnou funkciou aplikácie WEXO je integrovaná kryptozmenáreň, ktorá umožňuje rýchlu, 

bezpečnú a jednoduchú zámenu kryptomien. V kombinácii so živými grafmi a aktuálnymi 

cenami kryptomien ponúka aplikácia WEXO jednoduchý spôsob správy vášho portfólia. 
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WEXO zmenáreň



Aplikácia WEXO

Kryptopeňaženka + IBAN + karta IBAN + karta 

BANKA

S aplikáciou WEXO teraz môžete jednoducho prijímať, držať   

a odosielať kryptomeny. 

Jednoducho zamieňajte digitálne aktíva vďaka integrovanej   

kryptozmenárni. Využite atraktívne odmeny za staking 

alebo si prezerajte a vytvárajte vlastné NFT.

VS

WEXO peňaženka
Cieľom aplikácie WEXO je kombinovať štandardné 

bankovníctvo so svetom kryptomien. Je dostupná pre iOS 

a Android. WEXO peňaženka je k dispozícii aj ako webová 

platforma. Podporuje najlepšie kryptomeny na trhu, 

pričom veľká komunita používateľov aplikácie môže 

hlasovaním rozhodnúť o pridaní ďalších. 

Spravujte svoje portfólio jednoducho pomocou  

aplikácie WEXO a zostaňte v obraze vďaka grafom,  

prehľade o cenách kryptomien a informáciám o vývoji 

na trhu. Nakupujte kryptomeny pomocou debetnej karty 

priamo v aplikácii.
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NFT Marketplace

Nákup: S použitím kryptomeny z WEXO peňaženky alebo pohodlne prostredníctvom debetnej karty (konverzia na 

správnu kryptomenu v závislosti od blockchainu daného NFT prebehne na pozadí prostredníctvom WEXO zmenárne) 

Predaj: Používateľ si môže vybrať z dvoch spôsobov predaja: 

         01. Za pevnú cenu, pod ktorou bude NFT kótovaný na trhovisku NFT Marketplace

         02. Prostredníctvom aukcie: 

              Limitovaná aukcia – vyhráva najvyššia ponuka v stanovenom časovom limite

              Aukcia bez časového limitu 

Posielanie: Používateľ môže posielať svoje NFT v rámci platformy WEXO svojim kontaktom alebo do svojej externej peňaženky. 

Predkladanie ponúk: Používatelia môžu predkladať ponuky na NFT na aukciách a získať NFT za najlepšie ceny.

NFT Marketplace uvádza našich používateľov do sveta NFT a ponúka tieto funkcie:

WEXO NFT
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Vďaka našej platforme a funkciám NFT Marketplace a NFT Studio 

si každý používateľ môže ľahko kúpiť alebo vytvoriť vlastné NFT 

a ponúknuť ich na našom trhovisku NFT Marketplace.   

Vy si vyberiete, či sa stanete zberateľom alebo tvorcom NFT. 

Ste tvorca obsahu (v oblasti grafiky, hudby, športu či umenia) 

alebo si chcete vytvoriť vlastnú zbierku NFT? Potom je WEXO 

NFT Studio pre vás tou správnou voľbou. Podporujeme viacero 

blockchainov, ako sú Ethereum, Polygon, Solana, Cardano  

a Binance Smart Chain. Výber je na vás. Jediným limitom  

je vaša vlastná predstavivosť.



NFT Studio ponúka 2 typy profilov. Či už sa jedná o nádejného pouličného umelca, influencera, športovca, hudobníka,  

inštitúciu alebo medzinárodnú spoločnosť, tokenizácia produktov a služieb je pre nás hračka. Pre náročnejších ponúkame  

aj individuálne a profesionálne riešenia.

Veľkou výhodou je, že platforma WEXO dokáže profil tvorcu overiť. Overení umelci majú vedľa 

svojho avatara znak overenia WEXO potvrdzujúci ich dôveryhodnosť. 

Tvorca BASIC
Pre každého „pouličného“ umelca. 

01. 02. Tvorca CUSTOM 
Na mieru šité riešenia a poradenstvo priamo    

od profesionálov WEXO.

NFT Studio je priestor pre každého aktívneho používateľa, ktorý sa chce podeliť o svoju produkciu, hudbu, umenie, 

športové výsledky alebo si len vychutnať kreativitu našej kryptokomunity. Po splnení základných požiadaviek 

KYC (Know Your Customer – poznaj svojho zákazníka) si môžu NFT umelci vytvoriť jeden alebo viac profilov   

v našom ľahko použiteľnom rozhraní pre tvorcov a komunikovať s komunitou.
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Tokenizácia nehnuteľností

WEXO ponúka komplexné služby, know-how a poradenstvo v tejto oblasti. 

Tokenizáciu nehnuteľností považujeme za atraktívny prípad použitia blockchainu, a preto je jedným z pilierov ekosystému 

WEXO. Tokenizácia nehnuteľností predstavuje revolúciu v investovaní do nehnuteľností. Nezameniteľné tokeny (NFT)  

umožňujú rozdelenie nehnuteľností na menšie podiely a zaznamenanie vlastníctva v decentralizovanej blockchainovej sieti. 

NFT sú digitálne aktíva – môžete ich nakupovať, 

predávať, prevádzať ich vlastníctvo alebo ich 

vymieňať na určitých platformách. 

Blockchain v porovnaní so štandardnými 

možnosťami umožňuje rýchlejšie a bezpečnejšie 

transakcie s nehnuteľnosťami. 

Nová technológia priťahuje čoraz viac investorov a investovanie 

do nehnuteľností sa stáva prístupnejším pre širokú verejnosť. 

Cieľom platformy WEXO je sprístupniť príležitosti na globálnom 

trhu s nehnuteľnosťami na celom svete. Prostredníctvom 

tokenizácie si môžete kúpiť podiel v dome, byte alebo akejkoľvek 

inej nehnuteľnosti.

Platforma WEXO umožňuje jednoduchú tokenizáciu nehnuteľností prostredníctvom funkcií NFT Marketplace  

a NFT Studio pre kupujúcich a predávajúcich po celom svete.
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Príkladom tokenizácie nehnuteľností je projekt Amantius. Každý apartmán v komplexe Amantius,   

ktorý sa nachádza v novovybudovanej luxusnej časti Dubaja, je reprezentovaný nemenným počtom  

jedinečných NFT, ktorých vlastníctvo je zaznamenané a overiteľné na blockchaine.

NFT projektu Amantius prinášajú majiteľom ďalšie atraktívne výhody.

Hodnota tokenu nielenže rastie spolu s hodnotou podkladovej nehnuteľnosti, ale vlastník tokenu 

profituje aj z krátkodobého a dlhodobého prenájmu a môže apartmán zdarma používať.
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Pilotný projekt
tokenizácie nehnuteľností



Prehľad údajov o WEXO tokene

Údaje o emitentovi:

Názov tokenu: WEXO

Ticker: WEXO

Network: BSC (Binance Smart Chain)

Kontrakt: TBD

Objem: 928.000.000

Názov: W X INTERNATIONAL SOFTWARE TRADING LLC

Sídlo: 23 Boulevard Plaza Tower 2, Dubai

Registračné číslo: 982803

Dátum založenia: 14.09.2021
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Staking WEXO tokenov

Stakingový rozpočet (185 600 000 tokenov) vydrží najmenej päť rokov.  

Na každý rok sme vyčlenili 37 120 000 tokenov 

(maximálna inflácia = 4 % za rok). 

Odmeny sa budú vyplácať na dennej báze a používatelia si ich môžu 

kedykoľvek vybrať prostredníctvom svojej WEXO peňaženky. 

V stakingovom poole môže byť maximálne 155 000 000 tokenov 

súčasne.

Staking svojich WEXO tokenov môžete kedykoľvek ukončiť, ale lehota 

na odomknutie je 21 dní. Po 21 dňoch môžete tokeny premiestniť  

do svojej WEXO peňaženky.

Na základe prieskumu aktuálnych trendov v oblasti stakingu kryptomien, ktorý realizoval náš tím, 

sme pripravili model, ktorý najlepšie reprezentuje našu víziu a bude najväčším prínosom pre našu 

komunitu. Na dosiahnutie tohto cieľa sme zriadili fixný stakingový pool s 24 % ročným zhodnotením. 

Používatelia si môžu vybrať svoje tokeny z poolu a uložiť ich na svoj WEXO účet až po uplynutí   

obdobia uzamknutia. Ide však o strategické rozhodnutie, ktoré môže emitent tokenov zmeniť.
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Staking s 24 % ročným 
zhodnotením

Opätovný staking
možný kedykoľvek

Odmena
každý deň

WEXO token v súlade s modernými 
štandardmi využije aj stakingové 

príležitosti. Uložením WEXO tokenov 
do stakingového poolu môžete 

dosiahnuť až 24 % ročné zhodnotenie.

Získali ste už odmeny za staking? 
Nenechajte ich ležať bokom a vráťte ich 

späť do stakingového poolu pre vyšší zisk. 

Odmeny pribúdajú každý deň.
Môžete si ich vybrať kedykoľvek 

a opätovne ich investovať pre vyšší zisk.



Loyalty program

Loyalty program bol spustený ako interaktívny nástroj pre používateľov, 

ktorí sa môžu pohybovať medzi rôznymi úrovňami dynamickým,  

interaktívnym a predovšetkým konkurenčným spôsobom a popritom 

zbierať zaujímavé odmeny.

Používatelia môžu dosiahnuť vyššie úrovne dvoma spôsobmi: 

Odmeny v rámci Loyalty programu môže získať len aktívny používateľ, ktorý spĺňa všetky vopred stanovené podmienky: 

01.  Inštalácia aplikácie pre iOS alebo Android

02.  KYC 

03. Objem 200 € na platforme (vklad, výber, zámena fiat meny za kryptomenu)

Aktívni používatelia môžu využívať tieto výhody:

01. INVITER: Pozývaním nových používateľov 

na platformu WEXO a zakúpením symbolického 

množstva WEXO tokenov

02. TOKENER: Zakúpením 

alebo získaním určitého 

množstva WEXO tokenov

16

ÚROVEŇ 1 2 3 4 5 6

INVITER Pozvaní aktívni používatelia 0 - 5 6 - 14 15 - 29 30 - 49 50 - 74 75 +

Suma WEXO tokenov - 50 € 100 € 150 € 200 € 250 €

TOKENER <999 1 000 - 3 999 4 000 - 24 999 25 000 - 99 999 100 000 - 249 999 250 000 +

Zľava z poplatkov - -2.5 % -3.5 % -5 % -10 % -17.5 %

Priama provízia 2 % 3 % 4 % 5 % 7 % 10 %

*Staking multiplikátor 1x 1.5x 2x 3x 3.5x 4x

Nižšie poplatky na platforme WEXO

* Staking multiplikátor nie je relevantný pre WEXO token

Priama provízia = priama provízia vo forme WEXO tokenov  

z každého nákupu WEXO tokenov, ktorý pozvaný používateľ 

realizuje.
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Príjmový model
Platforma WEXO ponúka používateľom mnoho výhod. Náš úspech sa odráža vo výbere poplatkov, 

ktoré sa štedro vracajú späť do našej komunity.

Mintované WEXO tokeny sme rozdelili 

do nižšie uvedených kategórií, ktoré 

budú podporovať náš ekosystém 

v nasledujúcich rokoch:

Poplatky za zámenu 

Poplatky za výber 

Stakingové poplatky (začatie stakingu, 
výber, ukončenie stakingu) 

Poplatky sú generované nasledujúcimi funkciami platformy WEXO:

NFT Marketplace (nákup, predaj, licenčný poplatok) 

NFT Studio (mintovanie, individuálny poplatok pre tvorcu atď.) 

Tokenizácia nehnuteľností

25,5 % WEXO Tím Tím a poradcovia 17,5 % 162 400 000

236 640 000 Rezerva 8 % 74 240 000

74,5 % Komunita Predpredaj 15 % 139 200 000

691 360 000 Verejný predaj 1,5 % 13 920 000

Staking 20 % 185 600 000

Komunita a ekosystém 30 % 278 400 000

Likvidita 8 % 74 240 000

Spolu 100 % 928 000 000

Tokenomika
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Predpredaj Uzamknuté na 12 mesiacov, potom vesting 20 % na 5 mesiacov 

Verejný predaj TGE = 100 %

Staking Stakingové tokeny sa uvoľňujú do obehu priamo úmerne zaťaženiu stakingových poolov 

Komunita a ekosystém Bez vestingu

Likvidita TGE = 100 %

Tím a poradcovia Uzamknuté na 12 mesiacov, potom vesting rovnakého množstva každý mesiac počas 24 mesiacov 

Rezerva Uzamknuté na 12 mesiacov, potom vesting rovnakého množstva každý mesiac počas 24 mesiacov
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Trvalé príkazy 
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Spustenie debetnej karty 

IBAN
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WEXO token nepredstavuje prevoditeľný cenný papier ani žiadny iný investičný nástroj. Tento whitepaper nie je prospektom 

cenného papiera. Predaj WEXO tokenov v súčasnosti nemonitoruje žiadny regulátor kapitálových trhov. Tento whitepaper 

nebol skontrolovaný či schválený žiadnou verejnou organizáciou ani nebol nahlásený žiadnej takejto organizácii a spoločnosť 

nezaručuje pravdivosť či úplnosť uvedených informácií. Informácie v tomto whitepaperi obsahujú prognózy budúceho vývo-

ja. Tieto prognózy odrážajú súčasný stav, ktorý je spoločnosti známy. Vzhľadom na rýchlosť a nepredvídateľnú povahu vývoja 

kryptoaktív sa však tieto prognózy môžu rýchlo stať nepresnými a zastaranými. Informácie v tomto whitepaperi preto nemož-

no vnímať ako predpovede či záruky ani ich nemožno považovať za odborné odporúčanie. 

V tomto whitepaperi sú stanovené plány vývoja tokenov s účinnosťou od dátumu jeho zverejnenia. Emitent tokenov môže 

prezentované plány kedykoľvek zmeniť, odložiť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia. Úspešné dokončenie plánu vývoja 

tokenov môže závisieť od rôznych faktorov, z ktorých mnohé emitent tokenov nemôže ovplyvniť. Držitelia tokenov si nemôžu 

nárokovať žiadne práva v spoločnosti emitujúcej tokeny ani v iných pridružených spoločnostiach. WEXO token tiež nezakladá 

vlastnícke práva vo vzťahu k produktom emitenta ani k produktom pridružených spoločností s označením „WEXO“ alebo s 

inými označeniami. 

Grafické prvky (napr. obrázky, grafy atď.) obsiahnuté v tomto whitepaperi slúžia len na ilustračné účely. Grafické prvky alebo 

iné časti tohto whitepaperu, ktoré sa môžu týkať ceny alebo hodnoty tokenu, prípadne vývoja funkcií tokenu, nemusia byť 

zohľadnené v skutočnej cene tokenu. Emitent tokenu vyhlasuje, že kryptoaktíva môžu stratiť celú svoju hodnotu alebo jej časť; 

že kryptoaktíva nemusia byť vždy prevoditeľné a že kryptoaktíva nemusia byť vždy likvidné. Nákup WEXO tokenov, rovnako ako 

nákupy iných tokenov, je spojený so značným rizikom. 

Tento whitepaper a súvisiace dokumenty sú zverejnené v angličtine. Prípadný preklad do iného jazyka slúži len na referenčné 

účely. Emitent tokenov neručí za správnosť, presnosť ani úplnosť žiadneho prekladu tohto dokumentu. V prípade nezrovnalostí 

medzi jazykovými verziami má prednosť anglická verzia. 

V rámci opatrení na zabránenie využívaniu finančného systému na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu 

môže emitent tokenov alebo tretia strana predávajúca tokeny pred zakúpením tokenov požadovať informácie a dokumenty 

na overenie totožnosti osoby kupujúcej WEXO tokeny podľa platných právnych predpisov. 

Tento whitepaper bol zverejnený 8. 8. 2022.

Cieľom tohto whitepaperu je poskytnúť potenciálnym kupujúcim viac informácií o WEXO tokenoch. 

Tento whitepaper nepredstavuje návrh na uzavretie zmluvy ani nezakladá žiadne práva alebo povinnosti medzi 

vami a spoločnosťou W X INTERNATIONAL SOFTWARE TRADING LLC (ďalej len „spoločnosť“). Konkrétne podmienky 

predaja WEXO tokenov a upozornenia na súvisiace riziká budú zahrnuté vo VOP, ktorých prijatie 

je predpokladom na nákup tokenov.
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