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Zastrzeżenia Prawne

Informacje przedstawione w tym dokumencie moga ̨ nie 
wyczerpywać wszystkich poruszonych kwestii oraz nie stanowia ̨ 
oferty handlowej. Intencja ̨ sporza ̨dzenia tego dokumentu jest 
podanie odpowiednich informacji odnośnie umoz ̇liwienia dokonania 
analizy firmy w aspekcie funkcjonalności tokenu REN24 osobom 
potencjalnie zainteresowanym.  
 
Niniejszy dokument nie stanowi zache ̨ty do złoz ̇enia oferty 
sprzedaz ̇y, ani oferty zakupu papierów wartościowych w 
jakiejkolwiek jurysdykcji. Jeśli takie oferty zache ̨ty istnieja ̨ to sa ̨ 
one niezgodne z prawem.  
 
Tokeny REN24 nie są akcjami, a ich właściciele nie są 
akcjonariuszami, token REN24 zostaje sklasyfikowany jako Utility 
Token.  
 
New Tech Center OU gwarantuje, z ̇e wszelkie deklaracje 
przyszłościowe, dane historyczne oraz statystyki przeprowadzone 
przez firmę lub oczekiwane wyniki firmy be ̨da ̨ zwia ̨zane z 
rzeczywistymi faktami dotycza ̨cymi wyników firmy w przyszłości.  
 
Tokeny REN24 upoważniają inwestorów do korzystania z nich w celu 
nabycia usług i produktów dostępnych tylko za pośrednictwem tych 
tokenów.  
 
Whitepaperu nie moz ̇na traktować jako zaproszenia do uczestnictwa 
w inwestycji. Stanowi on i jest uwaz ̇any za oferte ̨ papierów 
wartościowych w kaz ̇dej jurysdykcji, która posiada aktualne 
rozporza ̨dzenie dotycza ̨ce uregulowania tego sektora.  
 
Whitepaper nie zawiera z ̇adnych informacji ani wskazówek, 
które mogłyby być traktowane jako zalecenie lub, które moz ̇e 
być wykorzystane jako podstawa dla decyzji inwestycyjnej.

Ostrzeżenia i zastrzeżenia prawne



Pojęcia i definicje

Kryptowaluta - rozproszony system ksie ̨gowy bazuja ̨cy na 
kryptografii, przechowuja ̨cy informacje ̨ o stanie posiadania w 
umownych jednostkach. Stan posiadania zwia ̨zany jest z 
poszczególnymi we ̨złami systemu (portfelami) w taki sposób, aby 
kontrole ̨ nad danym portfelem miał wyła ̨cznie posiadacz 
odpowiadaja ̨cego mu klucza prywatnego i niemoz ̇liwe było 
dwukrotne wydanie tej samej jednostki. 
 
 
Token - jednostka wartości, która ̨ tworzy organizacja do 
samodzielnego zarza ̨dzania jego modelem biznesowym, aby 
umoz ̇liwić uz ̇ytkownikom interakcje ̨ z jego produktami, a takz ̇e 
ułatwić dystrybucje ̨ oraz dzielenie sie ̨ nagrodami i korzyściami z 
zainteresowanymi stronami. 
 
 
Token Utility - to tokeny, które dają dostęp do produktu lub usługi 
wyprodukowanej przez konkretną firmę. Myślą przewodnią tego 
rodzaju tokenów jest to, że użytkownicy będą z nich korzystać i z 
usług, do których są one przywiązane. 
 
 
Adres lub portfel - system wykorzystywany do przechowywania 
tokenów, na który składa sie ̨ para kluczy: publiczny i prywatny. 
Klucz publiczny uz ̇ywany jest do podpisu, czyli szyfrowania danych 
wejściowych. Zadaniem klucza prywatnego jest rozszyfrowanie tych 
danych.  



Odnawialne źródła energii RenEnergy.

RenEnergy to dzieło Blockchain Poland. 
Dzięki zdobytemu doświadczeniu w 
obszarze energii odnawialnej (elektrowni 
wiatrowych, pomp ciepła i fotowoltaiki) 
byliśmy w stanie stworzyć projekt 
RenEnergy. Nasze pierwsze instalacje 
fotowoltaiczne w Polsce powstały w 2015 
roku i wszystkie pracują do dziś. Nasze 
doświadczone ekipy gwarantują pewny i 
bezpieczny montaż a specjaliści pomogą 
dobrać instalację do Twoich potrzeb nie 
zależnie czy mówimy o domu mieszkalnym 
czy zakładzie produkcyjnym. 

REN24 TOKEN 
Jest to drugi token na sieci BCP24 
umożliwiający stakowanie.  
Za jego geneza stoi polska spółka Blockchain 
Poland Sp. z o.o. i  Renenergy Sp.k. , 
natomiast emitentem tokena jest Estońska 
spółka New Tech Center OU odpowiedzialna 
za miedzy innymi takie projekty jak BCPX 
czy też Giełdę ex.bcp24.io. 
Token REN24 jest narzędziem tworzącym 
możliwość nowatorskiego wykorzystania 
technologi blockchain w branży 
Odnawialnych Źródeł Energii. 

Odkup tokenów REN24:
Raz lub dwa razy w roku, emitent tokena REN24, czyli estońska 
spółka New Tech Center OU, będzie prowadzić odkup tokena 
REN24, o czym będzie informować posiadaczy ww. tokena.  



Cele powstania tokena
REN24 to pierwszy token niskoemisyjny, którego głównym 
zadaniem jest umożliwienie zakupu produktów (instalacji) i 
usług związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii za tokeny. 
 
REN24 umożliwi także przejście blockchainu BCP24 w 100% na 
zieloną energię, stworzy opcję wymiany tokenów na REN24 
(dla posiadaczy tokenów BCP oraz BCPX ). 
 
Kolejnym celem projektu jest propagowanie Odnawialnych 
Źródeł Energii wśród inwestorów i tym samym przedstawienie 
potencjału tej branży. A także poszerzanie świadomości 
społecznej na temat niekorzystnych zmian klimatu, ich 
przyczyn, konsekwencji, wpływu na organizmy żywe i 
pokazywaniu rozwiązań uchronienia społeczeństwa przed tymi 

Korzyści tokena REN24:

Wyróżniamy dwie główne korzyści: 
 
- Możliwość wymiany tokena REN24 na usługi oraz produkty OZE 
 
- Stakowanie REN24 

Stakowanie REN24: 
Osoby, które przez minimum 30 dni będą trzymać tokena na 
wyznaczonym portfelu otrzymają gwarantowaną nagrodę za 
stakowanie w wysokości 8% posiadanych REN24 w przeliczeniu na 
BTC, ETH, TRX i oczywiście BCP. 
 
Przykład: jeżeli będziemy stakować 100 REN24 przez rok otrzymamy 32 
BCP lub równowartość w BTC, ETH czy TRX. 



Specyfikacja Tokena REN24:  

• Ticker: REN24 
 
• Typ tokena: BCP24-Utility 
 
• Blockchain: BCP24 
 
• Ilość tokenów dopuszczonych do sprzedaży: 10 mln 
  
• Łączna ilość tokenów: 20 mln 
 
• Wartość w przeliczeniu na BCP: 1 REN24 = 4 BCP 
 

Ważne informacje: 
Token Ren24 nie jest powiązany z udziałami w spółce Blockchain 
Poland Sp. z o.o. Renenergy Sp.k.  
Umożliwia jedynie wymianę tokenu na usługi i towary oferowane 
przez spółkę na podstawie umowy pomiędzy estońską spółką 
New Tech Center OU a polską Blockchain Poland Sp. z o.o. 
Renenergy Sp.k.. 
 
Nagroda za stakowanie tokenu jest wypłacana przez estońską 
spółkę New Tech Center OU na bazie uzyskanych środków z 
inwestycji w OZE, dzięki powiązaniu umową inwestycyjną spółek 
New Tech Center OU z Blockchain Poland Sp. z o.o. Renenergy 
Sp.k.  
 


