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Προσφέρουμε εγγύηση κεφαλαίου στους πρώιμους επενδυτές, που υποστηρίζονται από
περιουσιακά στοιχεία και προστατεύονται από ασφάλειες. Αυτό περιορίζεται μόνο στα
πρώτα 5 εκατομμύρια νομίσματα Organicco ORC!

Σχετικά με το Organicco
Η Organicco Limited δημιουργήθηκε μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια έρευνας

Έχουμε τρία έργα αξίας 15 εκατομμυρίων λιρών που είναι έτοιμα να αναπτυχθούν στο
Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Όλα με σχεδιασμό και περιβαλλοντικές άδειες. Τα έργα
αυτά θα κερδίσουν εισόδημα μέσω της πώλησης φυσικών κεφαλαίων και των κρατικών
επιχορηγήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου που ονομάζονται ανανεώσιμα θερμικά κίνητρα
(RHI). Η πρόβλεψη εσόδων είναι περίπου 6,1 εκατομμύρια λίρες στερλίνες ετησίως για 20
χρόνια και μας επιτρέπει να ανακτήσουμε περισσότερα από £ 120 εκατομμύρια. Μπορούμε
να συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά τα έργα μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2019, με την επιφύλαξη
της επιτυχούς πώλησης.

£6.1m/yr

sale of natural capitals from just 3 projects

£41m

easiPayer transaction fee in year 1

£120m

3 projects’ potential revenue over 20yrs

και ανάπτυξης σε προϊόντα οικολογικής τεχνολογίας και με επενδύσεις άνω των δύο
εκατομμυρίων λιρών. Με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Organicco θα είναι υπεύθυνη για
τη διαχείριση των κεφαλαίων που αντλούνται από μια αρχική προσφορά κερμάτων και
για την αύξηση της αξίας των μαρκών Organicco.
Οι πόροι που θα συγκεντρωθούν θα
χρησιμοποιηθούν κυρίως για την
ανάπτυξη έργων μέσω των θυγατρικών
εταιρειών μας για τη δημιουργία
φυσικών κεφαλαίων, όπως τα οργανικά
λιπάσματα
για
την
παραγωγή
τροφίμων,
ζωοτροφές,
καύσιμα
βιομάζας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και ανανεώσιμα καύσιμα.
Στόχος μας είναι να παράγουμε αυτές
τις
φυσικές
πρωτεύουσες
χρησιμοποιώντας τις πατενταρισμένες
να
τεχνολογίες
μας
για
δημιουργήσουμε μια συνεχή ταμειακή
ροή η οποία με τη σειρά της θα
χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή
της κεφαλαιακής επένδυσης με τόκους.
Ο απώτερος στόχος μας είναι να
παίξουμε
σημαντικό ρόλο
στην
παγκόσμια παραγωγή τροφίμων με τη
χρήση βιώσιμων και φιλικών προς το
περιβάλλον
μεθόδων
και
στην
παραγωγή
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας και ανανεώσιμων καυσίμων.
Σκοπός μας είναι να αντλήσουμε
κεφάλαια
μέσω
μιας
αρχικής
προσφοράς νομισμάτων Organicco, τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν για την
ανάπτυξη διαφόρων έργων στις
βιομηχανίες πράσινης και γεωργοτεχνολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο,
τον Καναδά και τη Νοτιοανατολική
Ασία.

Τα κεφάλαια θα δανεισθούν στις
συνδεδεμένες εταιρείες μας για την
ανάπτυξη αυτών των έργων με τη
χρήση οικολογικών τεχνολογικών
λύσεων που ονομάζονται ecoHERO και
ecoDRYER, τα οποία παράγουν
οργανικά λιπάσματα και ζωοτροφές
από ανεπιθύμητα εμπορικά οργανικά
υλικά.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν
επίσης για τη δημιουργία πλατφόρμας
χαμηλού κόστους και ταχείας διεθνούς
πληρωμής με βάση την τεχνολογία
blockchain, που ονομάζεται easiPayer.
Θέτουμε τους εαυτούς μας ως
μοναδικούς, διότι δεν θα καταχωρούμε
easiPayer μάρκες σε κρυπτογραφικές
ανταλλαγές.
Αντίθετα,
τα
αναγνωριστικά easiPayer

Δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο περίου 60
χρόνια η γεωργία απομένει αν συνεχιστεί
η διάβρωση του εδάφους, βλέπουμε ότι
είναι απαραίτητο να επενδύσουμε στην
ανάπτυξη τέτοιων έργων
heavily.
Επίσης,
θα
παράγουμε
μικρές
ποσότητες καυσίμων βιομάζας από
μικτά απόβλητα χρησιμοποιώντας
ακόμα μία από τις τεχνολογικές λύσεις
μας,
ecoREDUCER.
Τέλος,
θα
παράγουμε ανανεώσιμη ενέργεια και
ανανεώσιμα καύσιμα από ανεπιθύμητα
οργανικά υλικά.

θα
συνοδεύεται
από
ρευστά
περιουσιακά στοιχεία και η αξία του θα
καθορίζεται
από
ανεξάρτητους,
αξιόπιστους ελεγκτές. Η τιμή του
αναγνωριστικού easiPayer δεν θα
υποστεί τις μεγάλες αστάθειες όπως
άλλες cryptocurrencies. Αυτό θα μας
επιτρέψει να αποδεχτούμε όλα τα
μεγάλα νομίσματα fiat μέσω αυτής της
πλατφόρμας σε αντάλλαγμα για το
easiPayer.
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Για να συμμετάσχετε στην πώληση του
πλήθους των ICO, πρέπει να
εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας και να
ολοκληρώσετε
τη
διαδικασία
επαλήθευσης 'Know Your Client' (KYC)
για την επιστολή σας. Εάν δεν είστε
σίγουροι για το πώς να το κάνετε αυτό,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
και θα χαρούμε να σας καθοδηγήσουμε
στη διαδικασία.

STPWPSQYLHSHS

Η προπώληση θα δώσει
12 εκ. νομίσματα.

Η ιδρυτική ομάδα περιλαμβάνει όλους
εκείνους που απασχολούνται επί του
παρόντος με πλήρη απασχόληση στον
οργανισμό μας. Τα κέρματα που
λαμβάνουν
θα
υπόκεινται
σε
χρονοδιάγραμμα
κατοχύρωσης
τεσσάρων ετών.

ανάκτηση άνω των 120 εκατομμυρίων
λιρών στερλινών κατά τη λειτουργία
μόνο τριών εγκαταστάσεων μεγάλης
κλίμακας.
Μπορούμε
να
συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά τα έργα
έως το 2019 Q2, με την επιφύλαξη
επιτυχούς πώλησης πλήθους ICO.

Η δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 10
Απριλίου 2018 και θα συνεχιστεί για 30
ημέρες ή μέχρι να εξαντληθούν όλα τα
μάρκες. Αυτή η διαδικασία θα
περιλαμβάνει μια σύντομη περίοδο πριν
από την πώληση μετά από μια ενιαία
δημόσια πώληση. Η πώληση πλήθους
είναι διαθέσιμη σε άτομα που είναι
εγγεγραμμένα για την πώληση Crowd,
επαληθεύεται από τη διαδικασία Know
Your Customer (KYC).

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις
τρέχουσες εξασφαλισμένες ευκαιρίες
πωλήσεων μας. Επιπλέον, έχουμε
εταίρους στην Πορτογαλία, τη Γαλλία,
την Ελλάδα και την Ουγγαρία, οι οποίοι
είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τις
τεχνολογίες μας στις χώρες τους.
Έχουμε επίσης ευκαιρίες ανάπτυξης σε
Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Νότια
Αφρική και Φιλιππίνες.

Οι κάτοχοι σφραγίδων από την PreΗ τιμή για το λογότυπο Organicco έχει
οριστεί σε £ 0,40 GBP για την Pre-ICO
και £ 0,50 GBP για την πώληση του
πλήθους των ICO.

Πώληση (ICO)
Bæ

Το καπάκι για την πώληση Crowd είναι
£ 35 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας. Οι
κάτοχοι σφραγίδων από την Pre-ICO
θα λάβουν έκπτωση 20% στην τιμή
πώλησης του πλήθους των ICO.
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Τα μάρκες Organicco κατανέμονται ως
εξής:
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Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με την IPO, το ICO δεν
έχει ρυθμιστεί και παρόλο που μιλάμε με την Αρχή
Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA), μπορεί να μην
έχετε την ίδια προστασία με την IPO. Ως εκ τούτου, να
γνωρίζουν και να επενδύουν μόνο ό, τι μπορείτε να αντέξετε
οικονομικά. Μπορείτε πάντα να αγοράσετε περισσότερα από
τα εισιτήρια οργανικής χρήσης που πωλούνται στα
κρυπτογραφικά χρηματιστήρια, αλλά μπορεί να μην είναι
στην ίδια χαμηλή τιμή που προσφέρεται κατά την περίοδο
Θα πετάξουμε
μάρκες Organicco στα κρυπτογραφικά
πώλησης
πλήθουςταICO.
χρηματιστήρια όχι αργότερα από το 2019 του πρώτου
τριμήνου. Υπό την επιτέλεση των έργων μας, την ανάπτυξη της
πλατφόρμας easiPayer και κυρίως μέσω της μεγάλης
δημοσιότητας, θα επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για το λογότυπο Organicco. Θα εργαστούμε
ακούραστα για να αυξήσουμε την αποτίμησή της προτού την
ξεκινήσουμε σε ανταλλαγές κρυπτογράφησης. Εν τω μεταξύ, το
συμβόλαιο Organicco δεν θα έχει άλλο σκοπό εκτός από τη
χρήση του για να συγκεντρώσει κεφάλαια για την επίτευξη των
στόχων μας. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί μεταβλητότητα.
Δεδομένου ότι θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τις αποδόσεις,
στοχεύουμε να επιλέξουμε την κατάλληλη στιγμή για να
ξεκινήσουμε τα μάρκες Organicco σε κρυπτογραφικές
ανταλλαγές. Μπορείτε να αποφασίσετε είτε να κάνετε εμπόριο
είτε να το κρατήσετε

σε αυτό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν αισθάνεστε ότι μπορείτε να
επιτύχετε καλύτερη απόδοση. Ο ICO θα έχει ουσιαστικά τρεις φάσεις:
1. Πώληση συνεργατών για επιλεγμένα μέλη βάσει σειράς
εγγραφής και στρατηγικών συνεργατών.
2. Pre-ICO με όριο 10% του συνολικού αριθμού των μαρκών
με ανώτατο όριο 10.000 λιρών ανά άτομο μαζί με την
επιλογή αγοράς ICO με έκπτωση 20%.
3. ICO crowd-sale με ανώτατο όριο £ 5.000 ανά άτομο.

Ο συνολικός αριθμός της
προσφοράς συμβόλων Organicco
καθορίζεται σε 120.000.000.

Οι μάρκες θα εκδίδονται χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα
έξυπνα συμβόλαια ERC223 Ethereum.

Δικαιούχος
Βασική

%

Νομίσματα

20%

24,000,000

Συνεργάτες

16%

19,200,000

Πώληση

60%

72,000,000

Αναφορές

4%

4,800,000

ομάδα

Η πώληση συνεργατών είναι διαθέσιμη
μόνο σε συνεργάτες που προσκαλούνται
επίσημα, από τον Φεβρουάριο του 2018.
Περιλαμβάνει άτομα και επιχειρήσεις
που βοήθησαν την Organicco είτε πριν
είτε κατά τη διάρκεια της πλήρους
πώλησης ή που πρόκειται να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην
επιτυχία της εταιρείας και την
πλατφόρμα easiPayer.

ICO θα λάβουν έκπτωση 20% στην
τιμή πώλησης του πλήθους των ICO.
Το πρόγραμμα παραπομπής είναι μια
κατανομή των μαρκών που έχουν
οριστεί ως ανταμοιβή για τα άτομα που
βοηθούν
στη
διευκόλυνση
της
συμμετοχής του οργανικού σήματος
Organicco.

P VFLHTYNFQFNEUTYN
Γιατί οι επενδυτές θα επωφεληθούν από
την επένδυση στην Organicco, κυρίως
μέσω της αγοράς των μαρκών μας ως
πληρεξούσιου για την αγορά μετοχών;
Έχουμε έργα αξίας περίπου 15
εκατομμυρίων λιρών στερλινών, που
είναι έτοιμα να αναπτυχθούν στο
Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, με
σχεδιαστικές και περιβαλλοντικές
άδειες.

Μόνο 3 έργα θα
επιστρέφουν £ 6.1m / έτος
οι
κυβερνητικές
επιχορηγήσεις
αποκαλούνται κίνητρα ανανεώσιμης
θερμότητας
(RHI)
Τα
έσοδα
προβλέπεται να ανέλθουν σε περίπου 6,1
εκατομμύρια λίρες στερλίνες ετησίως
και είναι σχεδιασμένα να διαρκούν
περισσότερο από 20 χρόνια. Αυτό μας
επιτρέπει να

Θα χρησιμοποιήσουμε τον καναδικό
εταίρο μας για να διερευνήσουμε
ευκαιρίες στις ΗΠΑ. Είμαστε επίσης σε
θέση να δημιουργήσουμε περαιτέρω
έσοδα μέσω των συμβάσεων υπηρεσιών
και συντήρησης που αποτελούν
προϋπόθεση για κάθε πώληση ενός
συστήματος.

easiPayer σύστημα
για κέρδος £40 εκ/ έτος

easiPAYER QLBTVPRMB
Πρόκειται για μια διεθνή πλατφόρμα
συναλλαγών που θα δημιουργήσουμε
για την ταχύτερη και ευκολότερη
διεξαγωγή
των
διασυνοριακών
εμπορικών πληρωμών.
Η πλατφόρμα easiPayer έχει σχεδιαστεί
για να αντιμετωπίζει τους περιορισμούς
των τρεχουσών διεθνών εμπορικών
επιλογών πληρωμής. Το easiPayer
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους
τύπους συναλλαγών, τοπικών ή
διεθνών.
Θα παράγει έσοδα χρεώνοντας μια μικρή
χρέωση για κάθε δραστηριότητα
μεταφοράς και μετατρέποντας τα μάρκες
μας σε νόμισμα παραδοσιακό.
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Ημερήσια ανταλλαγή

8%

Τέλος εξόρυξης

18%

74%
Καθημερινό εμπόριο

easiPayer
Τεχνολογία

Provision of fiat currencies

A Low cost international payment platform designed to replace letter of
credits and invoice factoring that is fast, safe and easy to use.
How does it work?

When a client from overseas buys fertilisers at an
agreed volume and price, they have to provide
proof of funds, normally by letter of credit or make
an up-front payment.
By utilising the easiPayer system, the client buys
easiPayer tokens using their preferred fiat currency
is accepted on easiPayer using the web or a mobile
app. A transaction fee of 0.50% will be charged
for this service plus the mining fee.
The easiPayer token is valued with real assets by
independent auditors, which fixes the value at the
time of purchase. The client allocates these tokens
towards the purchase of the fertiliser and this authorisation cannot be withdrawn. This provides us with
the comfort that the client has sufficient funds to
trade and he can only refuse the product based
on poor quality or insufficient volume.
If there should be a dispute it will be referred to an
independent ombudsman and will aim to have a
resolution within 28 days.

When the client is happy with the quality and quantity
of the received goods, the easiPayer tokens are
released to us. It can be done simply by an app
on client’s mobile phone that confirms payment
to the app on the delivery driver’s mobile device.
If this transaction method of payment has any
technical glitch then payment can be manually
through a double or treble authentications method.
Once payment is released we will then convert it
to our local currency and pay a transaction fee
of 1.5%.
Through this platform other terms of payment can
be agreed, for example stage payments.

£10 million transaction daily limit

Initially, we will have £10 million tokens that are
asset backed. Therefore, we will be limiting the daily
volume of transactions to be within this limit. Thus, no
new easiPayer tokens can be created until they are
backed with real assets and can be independently
verified using a completely transparent system.

easiPayer tokens are backed
with real assets and not
listed on crypto exchanges.

We will ensure that easiPayer tokens can easily be
traded for fiat currency. This will be done through
conventional banking systems. easiPayer tokens
will be directly deposited into the user’s nominated
bank account, where fast payment systems exist thus
allowing completion of transactions within 2 hours,
rather than waiting 5 – 7 days for cleared funds as
can happen in some cases. Unlike many crypto
exchanges, we will make this as easy as possible
with a high level of security control that which can
even use telephone calls to verify transactions that
exceed the limit set by the client.

Transaction fees

We will be charging a very small transaction fee of
0.50% + mining fee.

easiPayer technology is
mainly for commercial
trades like a dairy farmer
who wishes to be paid
on delivering milk, or a
business who trades cross
borders on credit.

The low transaction fee is aimed to attract wider
acceptance and increase the number of transactions. As a result, we will generate greater income by
trading higher number of volumes and offering an
alternative method compared to current conventional international trading options.
We will also charge 1.5% for trading easiPayer
tokens for fiat currency.

Potential revenue

Assuming 74% of £10 million is traded at 0.50% this
will return £13.4 million revenue per year.
50% exchanged at 1.5% will return £27.3 million
per year. Therefore, the potential total revenue
from easiPayer transactions is around c.£41 million
per year.
This revenue can only can grow by creating more
asset backed coins that are independently audited.
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Africa, India and South America.
Q2/2020: Launching easiPayer for
wider usage.
2021: Increasing the production of
fertiliser, biomass, methanol and ethanol
fuels by delivering more projects.
2022: Setting up systems for farmers
worldwide to collaborate on producing
food primarily using our organic fertiliser
and helping to recover lands that are
destroyed due to soil erosion.
2023: Setting up a cooperative food
chain distribution network of farmers
worldwide, finally creating a loop
economy that will close the food
production life cycle and enrich many
farmers around the world for sustainable food production.

Road map
We intend to make profits to generate significant returns for all investors and to
enable us to invest in developing technologies built around notions of sustainability, cost-effectiveness, and minimalism.
We see future where Organicco, through its affiliates
becomes a leading pioneer in converting unwanted
organics into useful products. We intend to develop cost
effective solutions to reduce costs to our clients, but more
importantly, to create a sustainable supply of fertiliser
to prevent soil erosion and to contribute to a continual
production of natural food products and natural capitals.
Our plan is to use Organicco to generate profit and evolve
the easiPayer system into a viable and leading alternative
to conventional modes of financial transactions establishing
Organicco as a forerunner in the world of
electronic currencies.

systems to the UK, Canada, Ireland, Vietnam, Malaysia
and Bangladesh. We have opportunities developing in
New Zealand, South Africa, Portugal and Greece and
with proper funding, we can realise the full potential of
our green technology solutions.
We have a strong team that can deliver high quality
products with emphasis on making profit from natural
capitals. Thus providing a good return for the believe
placed in our technology and vision.

Organicco tokens will be floated on

Our comprehensive analysis of the technologies will ensure that easiPayer uses distribcrypto exchanges no later than first
uted network servers for a faster response,
and to avoid single point failure. Security
quarter of 2019.
will always be a major concern and we
intend to invest heavily in the continuous
development of the platform to address this issue.
Initially, the funds raised by Organicco ICO will be loaned
for developing potentially five projects:
We have many years experience in delivering complex
and difficult projects. So far, we have successfully delivered

Q2/2020: easiPayer
The first project will be on the Welsh
Borders converting chicken muck
into granular fertiliser using ecoHERO
technology that is capable of producing

Q1/2019: 100t/d
fertiliser and 1,000
litre/day of fuel
around 40t of fertiliser per day by
Q3/2018.
Another similar project is to be developed in Kent, England. Q4/2018.
We have number of options for developing two similar projects in Canada,
one for paper-mill by-products and
another for waste water treatment
plants. Subject to the level of funding
we achieve, we may deliver two 5t/
day fertiliser plants by Q4/2018. We
already have successfully delivered

a government project there that will
be started in Q1/2018.
We will also be launching the renewable fuel system in Northern Ireland
for producing 1,000 litres of methanol
from farm waste by Q2/2019.
Other Specific Targets:
Q2/2019: Launching easiPayer for
selected suppliers and clients for
testing the platform and resolving
initial problems.
Q3/2019: Producing small quantity
biomass fuels from the mixed waste
material using ecoREDUCER.
Q4/2019: Launching an integrated
anaerobic-aerobic digester (IAAD)
solutions to produce both electrical
energy and low-grade fertiliser from
unwanted organic materials.
Q1/ 2020: Launching a methanol (road
fuel) and ethanol (aviation fuel) plants,
focusing in emerging market such as

launch for wider
usage.
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History
The Organic Technology Ltd was set up in January
2017, by the team who for over 10 years, developed
a number of green technologies for transforming
unwanted organic materials into useful saleable
products. In addition to creating demands for these
technologies, they also generated markets for these
natural capitals.
We are the only company in the world who delivers technology to solve problems
but who also purchase the by-products. It is our unique point.
Initially we have used subcontractors to deliver projects, but experienced
problems of reliability which eroded our profitability. As a result, we decided to
open a manufacturing division to produce and deliver high quality products
directly to clients.

We manufacture in UK our own
patented green technology solutions
to the highest standard.

We have strategic suppliers with OEM discounts. As a result, we are able to
manufacture high quality products at competitive prices. Consequently, less
down-time means more products being produced, which in turn increases
revenue.
Our team consists of experienced fabricators, engineers, project managers
and excellent back office support staff.

We started our own
manufacturing workshop
in Q1/2017

We have many years of experience of delivering complex and difficult projects.
So far, we have successfully delivered projects in UK, Canada, Ireland, Vietnam,
Malaysia and Bangladesh. We have projects opportunities developing in New
Zealand, South Africa, Portugal and Greece. We have stood the test of time
for over 10 years and, as stated before, with proper funding, we believe we
can grow quickly to realise the full potentials of our green technology solutions.
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HOW CAN YOU PARTICIPATE
1. First, register on our website. Then upload your proof of identity so we can verify there is real person
behind the name, it is typically called know your customer (KYC). We take data protection seriously and
we comply with UK data protection law and will be registered with the Information Commission Office
(ICO – please do not mix this acronym with above).
2. Then either buy Ethereum on any major exchanges such as Coinbase, Blockchain, CEX and, send them
to your MyEtherWallet or Metamask.
3. Once your identity is verified, you can participate once the Initial Coin Offering begins. You can transfer
the Ether through your wallets.
4. Please DO NOT send Ether token from any exchanges, because some do not work well with smart
contracts, and you may end up losing your tokens. It may be better to test by sending a small amount first.
5. If you need help, please get in touch, and we will guide you through the process.
6. Please register early so you don’t leave the token purchase to the last minute as providing help may
then be a problem.

Είμαστε εδώ για να
βοηθήσουμε! αν
έχετε προβλήματα,
μπορείτε να έρθετε
σε επαφή μαζί μας.
Μπορείτε να μας
τηλεφωνήσετε στο
0333 939 8131 ή να
μας στείλετε μήνυμα
στο enquiry@
organicco.uk με
οποιαδήποτε
ερώτηση.

Organicco Ltd
Gardiner Building, Brunel Science Park, Uxbridge, Middlesex UB8 3PQ.
ΤΗΛ: +44 (0)333 939 8131
Τ: enquiry@organicco.uk
Ι: https://organicco.co.uk

