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Wstęp
Rynek energii odnawialnej w Polsce od kilku lat notuje dynamiczne wzrosty. Jest to
spowodowane zarówno wsparciem ze strony organów unijnych oraz państwa polskiego,
jak i szybkim postępem technologicznym zwiększającym trwałość i wydajność ogniw
fotowoltaicznych, a zmniejszającym ich cenę.
Ustawa wiatrakowa z 2016 roku efektywnie zatrzymała rozwój energetyki wiatrowej
w Polsce. Dlatego ambitne cele dotyczące udziału prądu z OZE w krajowym koszyku
energetycznym będą musiały zostać spełnione poprzez inwestycje w fotowoltaikę. Jest to
szansa na gwałtowny rozwój dla całej branży, który zresztą już ma miejsce.
W ramach projektu Copernic dajemy szerszej publice możliwość wzięcia udziału
w boomie na odnawialne źródła energii. Chcemy to osiągnąć poprzez połączenie biznesu
fotowoltaicznego z branżą blockchain. Technologia zdecentralizowanego rejestru zapewni
inwestorom cyfrowe prawo własności do budowanej przez nas farmy fotowoltaicznej i
generowanego przez nią zielonego prądu.
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Value Proposition
Dbasz o środowisko? Wierzysz w zieloną energię?
Uważasz, że ceny prądu w nadchodzących latach będą
rosły?
Jeśli na wszystkie te pytania odpowiedziałeś “tak”,
inwestycja w nasz projekt będzie dla Ciebie idealną
okazją, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym.
Chcielibyśmy zaoferować Ci możliwość zostania mikro
producentem energii odnawialnej bez konieczności
montowania

instalacji

na dachu Twojego domu.

Zapytasz pewnie, jak to możliwe?
Kupując tokeny COP1 dołożysz cegiełkę do budowanej
przez nas farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, czyli
miliona watów. Możesz o tym nie wiedzieć, ale 1 Wat mocy produkuje w ciągu roku
ok. 1 kWh energii elektrycznej. Dlatego za każdy posiadany przez Ciebie token COP1 przez
co najmniej 25 lat (najkrótszy możliwy czas istnienia farmy) każdego roku będziesz
otrzymywał od nas 1 token CKWH odpowiadający 1 kWh prądu. Myślisz sobie pewnie, ale co
z tego? Kupię jakiś token, będę dostawać inne tokeny, ale czy ktoś zapewni mi, że będą one
miały realną wartość? Otóż my, na spółkę z państwem polskim. Obiecujemy, że będziemy
skupować Twoje tokeny CKWH po aktualnej rynkowej cenie prądu z Towarowej Giełdy
Energii, kiedy tylko postanowisz nam je odsprzedać. Możesz też trzymać je w swoim
portfelu w oczekiwaniu na wzrost ceny prądu, a zatem i ich wartości.
To nie wszystko. Będziemy starać się o uzyskanie koncesji podmiotu bilansującego, czyli
podmiotu, który może dostarczać prąd do domów i firm. Taką możliwość dają nam od
jakiegoś czasu Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz Prawo energetyczne. Kiedy
uzyskamy koncesję (albo wcześniej rynek zostanie zderegulowany), będziemy mogli
dostarczać energię prosto do Ciebie. Zapłatę przyjmiemy nie tylko w złotówkach, ale też
w tokenach CKWH! Oznacza to, że kupując teraz odpowiednią ilość tokenów COP1, możesz
zabezpieczyć się przed wzrostem cen energii w przyszłości. W końcu będziesz produkował
prąd sam dla siebie, dlaczego miałbyś za niego dodatkowo dopłacać?
4

Pewnie zastanawiasz się jeszcze, jaką masz gwarancję, że to przedsięwzięcie się
powiedzie? Co, jeżeli rzeczywiście zbudujemy farmę, ale za kilka lat ceny prądu mimo
wszystko spadną, a z rynku wygryzie nas konkurencja? Tutaj wkracza wspomniane
wcześniej państwo polskie w postaci Urzędu Regulacji Energetyki. Kilka razy do roku
organizuje on aukcje odnawialnych źródeł energii dla nowo powstających instalacji.
Znalezienie się wśród zwycięzców aukcji daje gwarancję wyrównania przez państwo ceny
sprzedawanego prądu do zaoferowanej w ramach aukcji przez kolejne 15 lat, co de facto
zapewnia przetrwanie farmy bez względu na ewentualne zmiany warunków rynkowych.
Bo jeżeli ceny prądu spadną, to dopłaty dla farmy będą wyższe, a jeżeli wzrosną, to już
sobie poradzimy.
Chcesz już mieć kawałek farmy fotowoltaicznej dla siebie? Zapraszamy Cię w takim razie
do zapoznania się z resztą whitepapera. Dowiesz się z niego, ile takie przedsięwzięcie
kosztuje, co my z niego będziemy mieli, a także szczegółów technicznych i prawnych
dotyczących tokenizacji.
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O projekcie
Celem Copernica jest zbudowanie tysiąca farm fotowoltaicznych. Dla każdej z inwestycji
konieczne jest przebycie żmudnego procesu biurokratycznego wydłużającego czas
stawiania farmy do ok. 9 miesięcy, zaś koszt budowy farmy o mocy 1 MW wynosi ok. 4 mln
złotych. Dlatego zaczynamy skromnie – na moment uruchomienia zbiórki mamy
podpisane prawie 20 umów dzierżawy gruntów nadających się pod farmę, z których
wybierzemy ostateczną lokalizację pierwszej farmy fotowoltaicznej Copernic.
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W skrócie
⬤ Token pierwotny (COP1) jest znakiem legitymacyjnym do umowy dzierżawy części
farmy fotowoltaicznej o mocy wytwórczej 1 W.
⬤ Token pochodny (CKWH) produkowany przez tokeny pierwotne jest stablecoinem
do 1 kWh i daje Ci możliwość:
●

wymiany na jego równowartość w złotych,

●

hodlowania, grając na wzrost wartości prądu,

●

wymiany na energię elektryczną (po uzyskaniu przez Copernica koncesji
podmiotu bilansującego).

⬤ 1 COP produkuje 1 CKWH w ciągu jednego roku, przez co najmniej 25 lat. Okres ten
wynika z czasu, na jaki zawierane są umowy dzierżawy gruntów pod farmy, jeżeli
natomiast umowa taka zostanie przedłużona, tokeny CKWH są produkowane dalej.
⬤ 1 CKWH spala się dopiero po zamianie na prąd, a poza tym przypadkiem zawsze
zachowuje swoją wartość.
⬤ Pozyskane środki idą na realizację modelu biznesowego, który będzie powtarzany
w przypadku kolejnych farm.
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Aktywa Copernica
Obręb

Gmina

Województwo

Powierzchnia

Polonisz

Babiak

Wielkopolskie

3,63 ha

Wodnica

Ustka

Pomorskie

8,7472 ha

Mieszałki

Grzmiąca

Zachodniopomorskie

7,83 ha

Turośl

Turośl

Podlaskie

1,93 ha

Skrzynno

Ostrówek

Łódzkie

3,98 ha

Gołębie-Leśniewo

Andrzejewo

Mazowieckie

6,4567 ha

Chojno

Pakosław

Wielkopolskie

4,75 ha

Gapowo

Stężyca

Pomorskie

3,5885 ha

Sypniewo

Więcbork

Kujawsko-pomorskie

8,5 ha

Wejdo

Łyse

Mazowieckie

4,159 ha

Skrzynno

Ostrówek

Łódzkie

3,35 ha

Margonin

Margonin

Wielkopolskie

3,59 ha

Wolkowe

Myszyniec

Mazowieckie

4,04 ha

Orsk

Rudna

Dolnośląskie

3,96 ha

Dobrynka

Piszczac

Lubelskie

8,48 ha

Piszczac

Piszczac

Lubelskie

3,17 ha

Wymienione powyżej grunty mają być w zamierzeniu wykorzystane pod budowę
kolejnych farm. Jednak w wypadku, gdyby postępy zbiórki były niezadowalające, prawa
do nich zostaną spieniężone, a pieniądze przeznaczone na zbudowanie farmy Copernic1.
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Wartość rynkową zawartych umów dzierżawy gruntów szacujemy na ok. 5 tys. zł za
hektar, czyli blisko 500 tys. zł za całość. Wynika ona z faktu, że grunty pod farmy
fotowoltaiczne muszą spełniać wiele warunków, które znacznie ograniczają ich podaż.
Oto one:
I. Parametry ogólne
⬤ Powierzchnia łączna działki/działek: 2-50 ha
⬤ Rzut: kształt regularny; szerokość w osi wschód-zachód > 50 m
⬤ Ukształtowanie terenu: teren płaski lub nachylony w stronę południową
⬤ Cechy dodatkowe: brak obiektów i elementów zacieniających; brak konieczności
niwelowania

terenu;

brak

konieczności

przeprowadzania

wycinki

drzew

wymagającej zgłoszenia
II. Status i klasyfikacja gruntu
⬤ MPZP: teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
lub teren, dla którego plan dopuszcza lokalizację elektrowni fotowoltaicznej
⬤ Klasa gruntu w przypadku gruntów ornych: IV-VI mineralne
⬤ Obszary chronione: teren poza obszarami chronionymi, jak np. Natura 2000,
otuliny, parki krajobrazowe, etc.
III. Infrastruktura
⬤ Sieć energetyczna: linia energetyczna SN (15 kV) przechodząca przez działkę lub
znajdująca się w jej najbliższym sąsiedztwie w odległości do 500 m.
⬤ Droga

dojazdowa:

bezpośrednie

sąsiedztwo

publicznej

drogi

dojazdowej

umożliwiającej transport > 20 t
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Roadmapa inwestycji

Proces budowy farmy fotowoltaicznej rozpoczyna się od stworzenia karty informacyjnej
projektu. Po złożeniu jej do właściwej gminy musi uzyskać ona pozytywną opinię trzech
instytucji: Sanepidu, Wód Polskich oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Dopiero wtedy gmina wydaje decyzję środowiskową. Następnie konieczne jest uzyskanie
decyzji

o

warunkach

zabudowy.

Popularna

WZ-ka

oraz decyzja o warunkach

technicznych przyłącza ustalanych z operatorem najbliższej stacji elektroenergetycznej
determinują ostateczny kształt projektu farmy. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest już
wtedy jedynie formalnością.
Mając w ręku pozwolenie na budowę można wziąć udział w organizowanej przez Urząd
Regulacji Energetyki aukcji odnawialnych źródeł energii dla nowo powstających
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instalacji. Znalezienie się wśród zwycięzców aukcji daje gwarancję wyrównania przez
państwo ceny sprzedawanego prądu do zaoferowanej w ramach aukcji przez kolejne 15
lat, co de facto zapewnia przetrwanie farmy bez względu na ewentualne zmiany
warunków rynkowych. Dwa do trzech miesięcy od wygrania aukcji i wbicia pierwszej
łopaty farma rozpocznie produkcję prądu.
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Aspekt finansowy
Kosztorys
Wyszczególnienie

Kwota

Zakup paneli fotowoltaicznych

1 250 000 zł

Koszty pozyskania gruntu i koniecznych
pozwoleń

160 000 zł

Koszt inwerterów

240 000 zł

Instalacja konstrukcji wsporczej
i modułów, prace ziemne

830 000 zł

Wykonanie przyłącza

465 000 zł

System monitoringu, ogrodzenie
i inne

170 000 zł

RAZEM

3 115 000 zł

Źródło: Wyliczenia własne na podstawie raportów i artykułów branżowych
Dynamiczny rozwój branży i rosnąca konkurencja wśród dostawców skutkuje szybkim
spadkiem

szacowanych

kosztów

całego

przedsięwzięcia

–

w

opracowaniu

M. Raczkiewicza z początku 2019 r. Opłacalność ekonomiczna farmy fotowoltaicznej do
1 MW

w w
 arunkach

polskich

(cire.pl/pliki/2/2019/fotowoltaika_producent.pdf)

autor

podawał jeszcze kwotę ponad 4,5 mln zł. Niemniej jednak konsensus branżowy wskazuje
na ceny pomiędzy 2,5 mln a 3,5 mln zł. Stąd też estymujemy, że uruchomienie farmy nie
powinno ostatecznie kosztować nas więcej niż 3,2 mln zł, wyznaczone jako wartość hard
capu zbiórki.
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Jeśli chodzi o wartość rynkową gotowej już farmy, Deloitte od lat publikuje kolejne
edycje swojego raportu A Market Approach for Valuing Solar PV Farm Assets. Zgodnie z
treścią najnowszego, acz trochę już przestarzałego, opracowania z roku 2018, farma
fotowoltaiczna o mocy 1 MW warta jest pomiędzy 1,2 a 1,8 mln euro.

Koszt elementów instalacji

Źródło: Koszt budowy farmy PV o mocy 1 MW - analizujemy udział komponentów w cenie!

Zyski z przykładowej farmy fotowoltaicznej w 2019 roku

Źródło: https://fotowoltaikaonline.pl/farma-fotowoltaiczna
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Copernic zarabia na:
⬤ dochodzie z 20% farmy;
⬤ dopłatach z aukcji (Copernic sprzedaje po cenie rynkowej, a otrzymuje dopłatę do
ceny aukcyjnej, gwarantowaną na poziomie ceny aukcyjnej za kWh przez 15 lat).
Jeżeli posiadacze tokenów pierwotnych wytworzą tokeny pochodne, zostaną
oneskupione po cenie rynkowej, a dopłata do ceny aukcyjnej pozostaje zyskiem
Copernica. Zarabiamy, dopóki cena rynkowa nie przekracza ceny aukcyjnej;
⬤ fakcie, że jako operator farmy pobiera 10% prowizji jako opłatę eksploatacyjną od
ceny rynkowej, jeżeli przekroczyła cenę aukcyjną;
⬤ fakcie, że rzeczywista roczna produkcja z 1 W może przekroczyć nieznacznie (do
10%) 1 kWh. Copernic zarabia na tej nadprodukcji.
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Koncepcja prawna
Koncepcja prawna tokena pierwotnego (COP)
Konstrukcja prawna tokena COP (pierwotnego) opiera się o koncepcję tokena jako znaku
legitymacyjnego

do

umowy

dzierżawy

rzeczy

ruchomych

(instalacji

farmy

fotowoltaicznej). Umowa dzierżawy jest zawierana poprzez akceptację regulaminu przy
zakupie tokenu pierwotnego. W regulaminie rozstrzygnięto następujące kwestie:

Czym jest token?
Token pierwotny został zdefiniowany jako znak legitymacyjny do umowy dzierżawy
części całego zespołu rzeczy ruchomych w postaci instalacji farmy fotowoltaicznej.
Zbycie takiego tokena (sprzedaż, darowizna, itd.) jest jednoznaczne z przelewem (cesją)
wierzytelności z umowy dzierżawy, na który to przelew wydzierżawiający (czyli Copernic)
wyraził domyślną, uprzednią i nieodwołalną zgodę w regulaminie. Dla każdej kolejnej
farmy emitowany będzie nowy token – COP1, COP2, COP3, itd.

Szczegóły umowy dzierżawy
Regulamin określa szczegółowo takie elementy jak czas trwania dzierżawy (co najmniej
25

lat

–

czas

trwania

umowy

dzierżawy

gruntu

przez

Copernica)

i

zasady

odpowiedzialności wydzierżawiającego za konserwację i w
 ymianę paneli w razie
uszkodzenia mechanicznego lub kradzieży. Muszą być też określone warunki brzegowe
w jakich rzecz wydzierżawiona musi być przez wydzierżawiającego wymieniona na inną
(np. jeśli sprawność panelu spadnie poniżej 80%).
Należy pamiętać, iż w tej koncepcji bardzo istotnym elementem jest fakt, że tzw. pożytki
naturalne (a więc samą energię elektryczną) z wydzierżawionych paneli czerpie będzie
bezpośrednio wydzierżawiający – Copernic. Dzierżawca czerpie natomiast tzw. pożytki
cywilne, czyli tokeny CKWH, które dopiero w dalszej kolejności może zamienić na energię
elektryczną

bądź

odsprzedać.

Elementem

umowy

jest

zatem udzielenie przez

dzierżawcę (nabywcę tokenu COP) prawa do pobierania rzeczywistych pożytków
naturalnych oraz zarządzania nimi, a co za tym idzie sprzedaży do sieci energetycznej.
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Jest to tzw. umowa poddzierżawy bądź użytkowania zawierana z innym podmiotem niż
ten będący rzeczywistym właścicielem farmy (ponieważ umowa z nim byłaby w tym
przypadku nieważna z mocy prawa). Regulamin jednoznacznie określa, że posiadaczowi
tokenu COP należą się wyłącznie pożytki w postaci tokenów pochodnych CKWH.
Wszelka ewentualna nadwyżka w produkcji energii elektrycznej jest wyłącznie do
dyspozycji Copernica i nie zwiększa liczby tokenów pochodnych należnych posiadaczowi
tokena pierwotnego.

Dlaczego stosujemy dzierżawę, a nie np. współwłasność:
⬤ inwestor może zaliczyć inwestycję w koszty uzyskania przychodu jednorazowo –
nie amortyzuje się ona przez 10 lat,
⬤ Copernic posiada kontrolę nad majątkiem farmy, dzięki czemu nie ma miejsca
paraliż decyzyjny, który występowałby przy dużej liczbie współwłaścicieli.

Koncepcja prawna tokena pochodnego (CKWH)
Konstrukcja prawna tokena CKWH (pochodnego) opiera się o koncepcję tokena
płatniczego, który jest “wykopywany” przez posiadaczy tokenów pierwotnych. Założenie,
iż każdy token pierwotny COP daje jego posiadaczowi w ciągu roku jeden token CKWH
wynika z faktu, iż w rzeczywistości jest to średnia roczna produkcja energii elektrycznej
z c
 zęści panelu o mocy 1 W. Od strony prawnej dopuszczalna jest zarówno opcja, w której
posiadacz 1 COP otrzymuje raz w roku 1 CKWH, jak i opcja, w której otrzymuje jego części
w mniejszych interwałach czasowych, przy czym my wybraliśmy tę drugą, jako
korzystniejszą dla inwestorów. Copernic zobowiązuje się wobec posiadaczy tych
tokenów, że odkupi je po cenie hurtowej jednej kWh energii elektrycznej, bądź też
przyjmie je jako zapłatę za taką ilość energii elektrycznej. Co za tym idzie, CKWH jest tzw.
stablecoinem, którego parytetem nie jest żadna waluta, ale pewien “towar”, jakim jest
energia elektryczna.
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Skutki podatkowe użytkowania oraz odkupu tokenów/wymiany na energię
elektryczną
Nabycie tokenów pochodnych należy traktować jako pożytki naturalne/cywilne, jakie
przynosi prawo dzierżawy rzeczy oraz token pierwotny, co oznacza, iż samo ich
osiągnięcie nie powoduje powstania dochodu. Podobnie jest w przypadku sytuacji
odkupu tokenów. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że zapłata takim tokenem za
energię elektryczną nie będzie powodować skutków podatkowych, ponieważ będzie ona
równoznaczna z zapłatą za towar poprzez kompensatę jako zapłata innym dobrem
cyfrowym.

Korzyści z koncepcji tokena pochodnego jako tokena płatniczego:
⬤ inwestor

“kopiąc”

token

CKWH

nie

osiąga

dochodu

podlegającego

opodatkowaniu,
⬤ inwestor wymieniając “wykopany” token CKWH na energię elektryczną również
nie płaci żadnego podatku,
⬤ inwestor osiąga dochód podlegający opodatkowaniu w przypadku sprzedaży
“wykopanego” CKWH za złotówki,
⬤ inwestor nie osiąga dochodu podlegającego opodatkowaniu w przypadku
sprzedaży “wykopanego” CKWH za kryptowalutę (np. Bitcoin, Ethereum).
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Koncepcja technologiczna
Technologia tokenów Copernic

Tokeny COP zostaną wyemitowane w sieci blockchain Ethereum w najbardziej
popularnym i rozpowszechnionym standardzie ERC-20. Założeniem jest, że jeden token
stanowi równowartość 1 Wp (watt-peak), tj. powierzchni panelu fotowoltaicznego
o szczytowej mocy produkcyjnej 1 W. Przyjętym standardem jest możliwość podziału
tokena do 18 miejsc po przecinku, zaś specyfika koncepcji tokena nie wymaga
modyfikacji tej właściwości.
Tak powstałe tokeny będą nierozróżnialne i każdy będzie identyczny. Należy wziąć
jednak pod uwagę możliwość powstania kolejnych farm fotowoltaicznych w tym samym
modelu biznesowym. Wybranym rozwiązaniem jest emitowanie z każdą nowopowstałą
farmą nowego tokena, identycznego co do kodu, jednak różniącego się adresem smart
contractu w sieci blockchain. Na tym samym portfelu będą mogły znajdować się tokeny
z w
 ielu emisji, widoczne jako osobne pozycje.
Token zostanie wyposażony w funkcję “burn” co tłumaczy się dosłownie jako spalenie.
Jest to mechanizm, który pozwala nieodwracalnie wycofać daną ilość tokenów z obrotu.
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Może tego dokonać jedynie osoba posiadająca tokeny na swoim portfelu, na co musi
wyrazić wyraźną zgodę. Ma to również zastosowanie w momencie zwrotu dzierżawy,
kiedy to odpowiednia równowartość tokenów będzie spalana (niszczona).

Najważniejsze cechy tokena COP:
⬤ 1 token COP produkuje 1 CKWH przez 1 rok,
⬤ tokeny COP są wymienialne na giełdzie,
⬤ tokeny kolejnych farm noszą nazwę Copernic1, Copernic2, itd.
⬤ funkcja burn i automatyczne spalenie po upływie 25 lat,

Technologia tokena CopernicKWH

Tokeny CKWH mają w założeniu pojawiać się na portfelu posiadacza tokenów COP w taki
sposób, aby w ciągu roku posiadacz jednego tokena COP objął posiadanie nad jednym
tokenem CKWH. Efekt ten można było osiągnąć na kilka różnych sposobów, różniących
się głównie skalą trudności i kosztem wdrożenia. Wszystkie z nich opierały się na
mechanizmie tzw. airdropu, tj. kontrolowanego przesyłania tokenów na portfele.
Wybranym rozwiązaniem jest skorzystanie z mechanizmu stake’owania dostępnego
w ramach giełdy kryptowalut Kanga Exchange. Polega on na zamrożeniu tokenów
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w ramach aplikacji giełdy, co pozwala na udowodnienie posiadania środków przez
danego użytkownika. W ramach tego rozwiązania tokeny CKWH będą przesyłane
jedynie inwestorom, którzy stake’ują swoje tokeny COP. Tokeny będą w tym przypadku
przesyłane w ramach systemu księgowego giełdy, co pozwoli na wyeliminowania opłat
transakcyjnych

sieci

blockchain, dzięki czemu sens ekonomiczny będzie miało

przelewanie nawet minimalnych części tokena CKWH.
Jeśli chodzi o cechy tokenów CKWH, zastosowane zostaną funkcje “burn” oraz “mint”.
Ambitniejszym rozwiązaniem byłoby opracowanie tokena CKWH jako tokena kopanego
przez użytkowników poprzez stake’owanie swoich tokenów COP w ramach specjalnie
stworzonego w tym celu smart contactu przekazującego dane do kontraktu tokena
CKWH. W tym przypadku siłą rzeczy nastąpiłaby rezygnacja z funkcji “mint”, proces zaś
stałby się w pełni zautomatyzowany i niezależny od Copernica. Byłoby to jednak
niepotrzebne komplikowanie relatywnie prostej sprawy, stawiające bardzo wysoką
barierę wejścia dla inwestorów niebędących ekspertami w zakresie praktycznych
zastosowań technologii blockchain.
Dodatkowo w celu wypełnienia zobowiązań dotyczących skupu tokenów CKWH po cenie
rynkowej energii elektrycznej z Towarowej Giełdy Energii, Copernic we współpracy
z g
 iełdą Kanga Exchange ustali automatycznie aktualizowane zlecenie zakupu tokenów
CKWH po tej cenie. Tokeny nie będą skupywane z rynku w sposób aktywny, ale wartość
zlecenia zakupu będzie zawsze ustalona na takim poziomie, aby nie istniała możliwość
wyczerpania go.

Najważniejsze cechy tokena CKWH:
⬤ token CKWH zostaje spalony dopiero w chwili, gdy trafia na portfel podmiotu
bilansującego,
⬤ dla każdej farmy 1 MW jest tworzonych z góry 25 mln CKWH, które są stopniowo
dystrybuowane na portfele inwestorów.
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Platforma sprzedażowa
Wybranym rozwiązaniem do przeprowadzenia emisji pierwotnej jest platforma Mosaico.
Pozwala ona zarówno stworzyć odpowiedni token, jak i skonfigurować oraz uruchomić
zbiórkę pieniędzy, automatyzując równocześnie proces zakładania portfela przez
inwestora oraz przesyłania mu tokenów. Jako że platforma jest zintegrowana z giełdą
Kanga Exchange, tym prostsze jest przejście ścieżki od zakupu tokenów do zamrożenia
ich – inwestor nie musi samodzielnie przesyłać tokenów przez sieć blockchain, ponieważ
lądują one od razu na jego koncie na giełdzie Kanga. Jedyną wymaganą akcją jest
zalogowanie się na nie i zamrożenie tokenów COP.
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Tokenomia

Do sprzedaży przeznaczono 80% wyemitowanych tokenów COP1 stanowiących w sumie
znaki legitymacyjne do 80% mocy wytwórczej farmy. Copernic planuje zatrzymać 20%
tokenów, co oznacza, że w przypadku pierwszej farmy wystawione na sprzedaż zostanie
800 tysięcy tokenów z wyemitowanego miliona. Ten sam model będzie stosowany
w przypadku kolejnych farm.
Jeśli natomiast chodzi o tokeny CKWH, to ich ilość w obiegu będzie zależna od liczby do
tej pory wyemitowanych tokenów farm. Wraz z emisją tokenów każdej z farm zostaną
wyemitowane wszystkie tokeny CKWH będącego odpowiednikami całego prądu, który
zostanie przez nią wytworzony przez następne 25 lat. Dla farmy o mocy 1 MW oznacza to
25 mln tokenów CKWH. Będą one wraz z upływającym czasem przesyłane na portfele
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stake’ujących tokeny COP inwestorów. W momencie uruchomienia zbiórki na kolejną
farmę tokeny CKWH zostaną doemitowane w tym samym modelu.

Soft cap/hard cap

Przyjęło się, że nieosiągnięcie soft capu skutkuje zwrotem zainwestowanych pieniędzy
inwestorom. Tak też zachowa się Copernic, przy czym za dopuszczalne uznaje się
dopłacenie przez spółkę ze środków własnych w celu osiągnięcia soft capu. Jest on
wyznaczony w tym przypadku jako sprzedanie 50% wszystkich wyemitowanych
tokenów, co przy cenie za token wynoszącej 4 zł stanowi równowartość 2.000.000 zł.
W planach Copernica jest pozostawienie w swoich rękach 20% mocy wytwórczej farmy.
W związku z tym hard cap wynosi 80%, co przy wyznaczonej cenie tokenów daje kwotę
3.200.000 zł.
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Roadmapa tokenizacji

1. Przygotowanie dokumentacji
2. Emisja tokena COP i rozpoczęcie zbiórki
3. Uruchomienie farmy i rozpoczęcie wypłat tokenów CKWH
4. Budowa nowych farm i kolejne emisje
Cały proces tokenizacji rozpoczynamy od przygotowania regulaminu sprzedaży tokenów
oraz whitepapera. Regulamin sprzedaży będzie określa szczegóły umowy dzierżawy dla
konkretnej farmy, zaś whitepaper będzie pełni funkcję informacyjną. Po przygotowaniu
aspektów formalnych następuje emisja tokenów zgodnie z koncepcją zaprezentowaną
powyżej. Wraz z postępami w zbiórce funduszy prowadzona jest budowa farmy. Po jej
uruchomieniu rozpoczyna się wypłacanie tokenów CKWH. W kolejnych latach będą
powstawać nowe farmy, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem nowych emisji
tokenów COP i odpowiednim zwiększeniem podaży tokenów CKWH.
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O nas
Dawid Walaszek

Dyrektor ds. budowy farm
Pracuje od 17 lat w branży technologicznej, w tym od ponad
10 w branży OZE. Zaczynał z kolektorami. Na swoim koncie
ma cztery farmy fotowoltaiczne, trzy w Polsce i jedną
w Niemczech.
Zarządza 50-osobową grupą instalatorów/pracowników,
którzy każdego dnia wykonują instalacje fotowoltaiczne.
W trakcie swojej działalności zamontował ponad 3 tysiące
instalacji. W Copernicu jako wspólnik odpowiada za realizację
budowy farm, co czyni naszą firmę w pełni samowystarczalną
w zakresie działalności fotowoltaicznej. W Copernicu
obejmuje stanowisko dyrektora ds. budowy farm.

Rahim Blak

CEO, dyrektor działu badań i rozwoju
Założyciel click community – agencji social media
zatrudniającej ponad 80 social media specjalistów.
Współzałożyciel i CMO systemu edrone – pierwszego eCRM
dla e-commerce. Twórca innowacyjnego projektu Sapiency –
Giełdy Marek Osobistych oraz Mosaico – platformy do
tokenizacji.
Koncentruje
się
na
marketingu
społecznościowym
z naciskiem na social employer branding i social CRM.
Prowadzi zajęcia z marketingu na MBA w Łodzi, z social
media na AGH w Krakowie, ze sprzedaży na WSEI w Krakowie
i Social Employer Brandingu na Akademii Leona
Koźmińskiego.
Ma ponad 10-letnie doświadczenie w branży marketingu. Od
lat fascynuje się nowymi technologiami, takimi jak
blockchain i sztuczna inteligencja, oraz energią odnawialną,
która zmienia świat. W Copernicu obejmuje stanowisko CEO
oraz dyrektora ds. marketingu.
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Maciej Krzyżanowski
Dyrektor ds. sprzedaży

Od 5 lat pracuje w branży energetycznej i OZE. Jest
dyrektorem
sprzedaży:
B2B,
B2C
oraz
elektrowni
słonecznych. Ma na swoim koncie ponad 2000 spotkań
handlowych z klientami B2B oraz B2C, dla których zrealizował
3 MW paneli fotowoltaicznych, jedną farmę oraz zarządzanie
10-osobowym działem sprzedaży i 30-osobową siecią
dystrybutorów. W C
 opernicu obejmuje stanowisko dyrektora
sprzedaży.

Sławomir Wiśniewski

Doradca ds. gruntów i projektu farm
Pracował 15 lat w nieruchomościach, w tym 10 lat w branży
OZE. Jest doradcą zajmującym się pozyskiwaniem gruntów
i gotowych projektów pod budowę farm fotowoltaicznych.
Współpracował
z
największymi
firmami
energii
odnawialnych w Polsce, takimi jak Polwind. Dla firmy
Copernic załatwił ponad 100 hektarów gruntów. W Copernicu
obejmuje stanowisko doradcy ds. gruntów i projektów farm.

Dominika Grzelka

Dyrektor ds. marketingu
Branżą marketingową zajmuje się już od ponad 5 lat. Ściśle
współpracowała nad budową brandu marek oraz promocji
z przedsiębiorstwami na terenie Polski, Holandii i Wielkiej
Brytanii. Specjalizuje się w social media marketingu i wiąże
przyszłość z prężnie rozwijającą się branżą fotowoltaiczną,
ponieważ od lat pasjonuje się ekologią oraz odnawialnymi
źródłami energii.
W swojej pracy łączy umiejętności pracy z narzędziami
graficznymi
oraz
tworzeniem
contentu
filmowego
i fotograficznego. Nieustannie dąży do podnoszenia własnych
kwalifikacji i umiejętności z zakresu marketingu i sprzedaży,
aktualnie kończy swój drugi kierunek studiów – marketing
i komunikację rynkowa na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie.
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Marcin Golec
Prawnik

Absolwent Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Jest prawnikiem z 9-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się
w prawie gospodarczym. Przez ostatnie dwa lata pełnił
funkcję Head of Legal w DotPay, gdzie zajmował się prawem
usług płatniczych oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu. Jest pasjonatem zastosowania
technologii blockchain na różnych rynkach.

Ludzie Copernica
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