
Depository 
Network
A primeira rede mundial de garantias 
multiplataforma descentralizadas 

Liga o lending tradicional
e o blockchain 
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Resumo  
Sobre
Depository Network é a primeira plataforma que permite aos credores (marketplaces 
de lending P2P, bancos, outras instituições de crédito) a aceitarem ativos digitais 
como colateral/garantias.

A nossa missão
Ao construir e expandir a rede de multiplataforma DEPO globalmente, o nosso 
objetivo é de atingir uma adoção em massa de uso de ativos em blockchain no 
lending tradicional. 

Meios
Depository Network é um projeto B2B. 
A primeira rede de colateral multiplataforma descentralizada que combina o lending 
tradicional e a tecnologia blockchain. 

Utilizadores Alvo
Mais de 50,000 bancos, credores subprime, empresas contabilísticas ao consumi-
dor, credores cripto e plataformas de lending P2P por todo o mundo. O nosso ob-
jetivo irá realizar-se dentro de 7 anos para atingirmos 5% de penetração no mercado 
global de credores. 

Preço do token no ICO em USD

Preço do token $0.02

Pré-venda 26 de junho a 10 de agosto

ICO               Novembro a Dezembro

ICO cap

Soft cap $2.6 Milhões

Mid cap $6.8 Milhões

Hard cap       $15 Milhões
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O crescimento da Internet nos últimos 30 anos introduziu uma nova forma de ativos: 
ativos digitais. Um ativo digital é qualquer coisa que exista num formato binário e 
inclui direitos de uso. Os ativos digitais incluem: 

Acreditamos que criptomoedas, ativos tokenizados, títulos governamentais e 
corporativos são ativos fantásticos. Após o crescimento de Bitcoin, a tecnologia 
blockchain atraiu vários apoiantes de todas as profissões e empresas. As tecnologias 
blockchain começaram a inovar várias indústrias criando novos ativos para investir 
ao longo de uma série de usos, muitos dos quais ainda se encontram em 
desenvolvimento ou ainda não foram criados. Em poucos anos, estes ativos 
negociados globalmente viram um tremendo aumento em valor devido aos seus 
numerosos benefícios. Este mercado incentiva e promove a inovação sem permissão, 
o acesso global ao valor, o controlo descentralizado, a inclusão de pessoas em todo 
o mundo e medidas de segurança sem precedentes na Internet. Este é exatamente 
o tipo de ambiente inicial que leva ao crescimento e adoção em massa. Aparte dos 
ativos blockchain recentemente criados, estamos a testemunhar uma digitalização 
em blockchain de um vasto número de ativos na economia tradicional. Num futuro 
próximo, as previsões afirmam que todos os ativos e partilhas comerciais, e a maioria 
dos títulos corporativos, seguranças governamentais e derivativos negociados 
globalmente serão digitalizados ou tokenizados – permitindo que qualquer pessoa 
tenha acesso a partir de qualquer lado. Surge uma questão natural: como permitir o 
valor destes ativos digitais e desenvolver a infraestrutura blockchain necessária para 
o seu uso? 
Depository Network oferece um elemento vital desta infraestrutura: um depositário 
descentralizado seguro para ativos colaterais. No mundo digital isto é tão 
importante como no mundo tradicional.  

Abstrato 

Criptomoedas Tokens Ativos
tokenizados

Partilhas
tokenizadas

Títulos
digitais
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O desenvolvimento de relações económicas tem passado por várias mudanças ao 
longo do tempo. A necessidade de uma segurança de um certo ativo ao mesmo tempo 
deixando que ele cresça em valor tem sido um desejo natural de cada indivíduo.  
A fundação do sistema legal de hoje em dia foi estipulada durante o Império Romano. f 
/27 AD - 467AD/. Foi depois que surgiu uma nova forma de contrato – pignis obligatum, 
que introduziu o conceito de contrato no qual o proprietário detém posse de um item 
ao mesmo tempo servindo como colateral para outra pessoa.
Isto permite que uma sociedade aumente a sua riqueza tendo um objeto a produzir 
valor ao mesmo tempo recebendo recursos monetários comprometendo o objeto
como colateral. 
A implementação contemporânea desta forma de penhora é o “Uniform Commercial 
Code” americano (parágrafo 9) adotado em 1952, que descreve como os acordos 
de colateral/garantias são liquidados. O parágrafo 9-312 descreve uma “perfeição 
temporária sem arquivamento ou transferência de posse”. Este conceito foi 
posteriormente desenvolvido para criar uma lei modelo para transações de segurança. 
Todos os países têm atualmente um framework legal que permite que indivíduos e 
empresas retenham a posse de bens, ao mesmo tempo permitindo que usem o seu 
valor monetário para a aquisição de outros bens e serviços.

A falta desta opção para ativos digitais, contudo, necessita de uma introdução de 
novas ferramentas necessárias para ajudarem a indústria blockchain a desempenhar 
um papel principal na década que se aproxima e tornar-se a tecnologia principal 
utilizada para contratos colaterais. 

História do 
Contrato colateral
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Capitalização futura do merca-
do enorme de ativos digitais em 
blockchain 
A capitalização do mercado de ativos digi-
tais em blockchain está-se a expandir, com 
novos casos de uso e benefícios que sur-
gem graças ao blockchain. Enquanto ativos 
digitais são aceites dentro do mundo block-
chain, eles continuam pouco populares no 
mundo financeiro tradicional. Contudo, de-
tentores de ativos digitais têm as mesmas 
necessidades – estarem aptos para usar, 
depositar ou liquidar os seus ativos.

Os credores não estão aptos para 
aceitar ativos digitais como colat-
eral 
Instituições utilizam serviços depositários 
para a colateral de ativos reais, mas tais de-
positários não existem para ativos digitais. 
isto resulta num valor financeiro bloqueado 
para uma grande capitalização de mercado.  

Ineficiente para credores que cri-
am depositários próprios 
Enquanto teoricamente possível, sai caro, 
consome muito tempo, é ineficiente e difícil 
de realizar tanto para credores como em-
presas privadas quando se trata de con-
struírem os seus depositários de ativos 
digitais próprios.

Valor financeiro de ativos digitais 
bloqueado 
Os ativos digitais não têm a liquidez 
necessária e os proprietários devem vend-
er estes ativos para obterem vantagens do 
seu valor. Vender envolve taxas elevadas 
e elimina a oportunidade de lucro destes 
ativos no futuro. 

Afirmação de Problema
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A Solução
A primeira rede colateral multiplataforma 
descentralizada no mundo  
Depository Network irá fornecer um sistema de colateral de ativos cripto 
descentralizado e seguro no qual centenas de plataformas de depositário colateral 
podem ser construídas. Desta forma, cada detentor de ativos digitais, que detenha 
moedas ou tokens suportados por Depository Network, poderá penhorar os seus 
ativos como colateral e receber um empréstimo por parte de um número de 
instituições de lending. Por outro lado, qualquer credor, em qualquer parte do mundo, 
estará apto para construir o seu depositário próprio em Depository Network e 
começar a aceitar ativos digitais como colateral. Além disto, cada credor irá manter 
ativos colaterais num depositário independente separado. Todos os credores 
definirão os seus próprios termos para aceitar, controlar e lançar a colateral. Os 
empréstimos serão fornecidos de forma independente da plataforma Depository, 
em qualquer moeda suportada pelo respetivo credor.

Descentralização
A nossa plataforma remove a necessidade de depositários centralizados por parte 
de entidades estatais e permite a qualquer instituição de lending construir depositários 
independentes dentro do sistema. Fornecemos uma rede na qual podem ser 
construídas diferentes plataformas de Depositário Independentes por quaisquer 
instituições bancárias ou de crédito por todo o mundo.

Segurança
Para assegurar a segurança total da nossa plataforma utilizamos carteiras 
criptograficamente seguras através de multi-assinaturas de forma a armazenar ativos, 
e para os contratos inteligentes executarem as transações. O mutuário (proprietário 
dos ativos) é sempre um dos holders chave em que a sua assinatura é necessária 
para realizar uma transação. As chaves são também mantidas pelo credor e por 
DEPO para que nenhuma das entidades possa agir de livre vontade. Três, quatro ou 
cinco carteiras multi-assinaturas serão usadas dependendo do montante da colateral.

DEPO Oracle  responde a questões executando o código de contrato inteligente 
- a lógica empresarial que é conduzida nos contratos inteligentes DEPO é a 
seguinte: 
• Atualizações são replicadas pelos participantes  
• Participantes autorizados acedem aos dados 
• Existência e validez do registo não podem ser negadas
• Todos os registos são encriptados
• Apenas quem está autorizado com as chaves correspondentes pode aceder 
aos dados. 
• Processos empresariais multientidade automatizados
• Reduz o custo e o risco de usar intermediários 
• Reduz o custo de fraude e de compatibilidade reguladora 
• Aumenta a confiança e transparência
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Depository Network irá oferecer ao mundo digital uma abordagem completamente 
nova e contemporânea para desbloquear o valor de ativos digitais - penhora não 
possuída (uma “Pignus Obligatum” digital como referido em Latim.

Existirão dois tipos de contratos inteligentes colaterais:
1.  Contrato Inteligente DEPO- Sem intermediários. Será totalmente integrado com 
o API do credor e será ativado por um evento como um pagamento, um pagamento 
falhado, término de contrato, etc. Será criado para ativos processados nas plataformas 
como Ethereum, EOS, Cardano, Qtum, Lisk, Aeturnity e outras que contenham 
contratos inteligentes.
2.  Contrato Escrow DEPO - Bloqueado com pelo menos três assinaturas – uma para 
o mutuário, uma para o credor, uma para DEPO. Os contratos colaterais DEPO serão 
utilizados para ativos digitais (moedas e tokens) sem o apoio do contrato inteligente.
Os penhores atualmente registados são estritamente estruturas estatais centralizadas 
mantidos separados por cada país. Depository Network irá assumir estas funções do 
estado e oferecê-las às empresas. Isto irá maioritariamente impulsionar a natureza 
além fronteiras da economia a crédito.

Depository Network é uma solução segura, descentralizada para aceitar ativos 
digitais como colateral. É uma plataforma que permite que os credores (credores P2P, 
bancos, outras instituições de crédito) que aceitem ativos digitais como colateral. Isto 
oferece aos clientes uma forma de desbloquear valor financeiro em ativos digitais, 
enquanto mantendo a propriedade.

Depository network irá criar uma infraestrutura completamente nova, na qual 
centenas de plataformas (corporativas, bancárias, regionais, empresariais, familiares 
governamentais e globais) serão construídas, o que irá responder aos novos desafios 
na revolução blockchain.

Contratos Colaterais
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Características de um compromisso digital não 
possessivo

Compromisso digital
não possessivo

O registo é feito através 
de um dos muitos 

registos descentraliza-
dos do ecossistema

Os ativos não podem 
ser vendidos pelo propri-
etário durante a duração 

do contrato 

Não é um ativo tangível 
mas sim em blockchain

A plataforma poderá ser  
usada por qualquer pes-
soa  que possua ativos 

digitais

Nenhuma propriedade
é transferida

Características 
distintas de um 

contrato inteligente 
colateral 

As transações serão exe-
cutadas automaticamente 
com base em eventos que 
decorram - pagamentos, 
não pagamentos, fim do 

contrato
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O credor configura a sua 
plataforma de depositário em

Depository Network

Os termos para o colateral são 
definidos pelo credor

Contrato Inteligente DEPO

O mutuário assina um con-
trato de empréstimo com o 

credor

O contrato inteligente
é ativado

Quando o contrato termina o  
contrato inteligente lança o 
colateral para o mutuário

O mutuário recebe dinheiro 
do credor em moeda fiduciária 

O mutuário cria uma carteira 
em DEPO network 

e deposita os ativos digitais 
como colateral

O colateral depositado é deti-
do por uma

carteira multi assinatura com 
no mínimo três assinaturas - 

mutuário, credor e DEPO

O credor poderá oferecer em-
préstimos para serem assegu-

rados como ativos digitais

Como funciona
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Contrato Escrow DEPO

O credor configura a sua 
plataforma de depositário 

em 
Depository Network

O mutuário assina um acordo 
de empréstimo com o credor

O mutuário cria uma carteira 
em DEPO network e deposita 
os seus ativos digitais como 

colateral

O colateral depositado é 
mantido pela carteira multi 

assinatura com no mínimo 3 
assinaturas -para o mutuário, 

credor e DEPO

Os termos para o colateral são  
definidos pelo credor

O credor pode depois ofere-
cer empréstimos para serem 
seguros com ativos digitais

O mutuário recebe dinheiro 
do credor em dinheiro fi-

duciário

Quando o contrato termina, 
o credor e DEPO  assinam 

e lançam o colateral para o 
mutuário. 

Como funciona
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Lógica DEPO
Como funciona para credores?

Como funciona para mutuários?

Qualquer credor pode 
usar esta infraestrutu-
ra e aceitar diferentes 
tipos de ativos digitais 
como colateral 

Holders de ativos dig-
itais mantêm a posse 
dos seus ativos dig-
itais durante todo o 
período de emprésti-
mo

O mutuário assina um 
contrato com o cre-
dor

Os termos do colater-
al são definidos por 
cada credor individ-
ualmente

Para controlar a vola-
tilidade do mercado 
uma venda parceria 
ou a demanda de um 
colateral adicional 
são possíveis durante 
o período de emprés-
timo

Um mutuário que pro-
cure um empréstimo 
visita um credor de 
confiança e seleciona 
uma opção de emprés-
timo que permita o uso 
de ativos digitais como 
colateral

O mutuário 
deposita os seu ati-
vos digitais em

O empréstimo é 
aprovado e o mutuário 
recebe o dinheiro 
para usar como pla-
neado
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Estamos no limiar de um mercado com um po-
tencial enorme

Para não mencionar derivativos...

Criptomoeda
A criptomoeda está apenas a apresentar o 
seu potencial numa fase primordial  com um 

valor de mercado de
300 – 800 biliões USD*.

* Valores estimados

Tokens apoiados por ativos
Assegurar  o valor subjacente de proprie-
dade ou outros bens tem potencial para 

exceder o valor de mercado das criptomoe-
das. Espera-se que os tokens apoiados por 
ativos atinjam os  5 triliões de USD* em 

2025.

*  Estimativas LAT Crypto Research 

Laços com blockchain por par-
te de corporações e governos 
Espera-se que o valor de mercado cresça 
além dos 2 triliões de USD* em 2025.
O valor de mercado entre laços governa-
mentais e corporativos excedeu os 100 

triliões de USD. No próximo ano o formato 
de IBO (Oferta Inicial de Títulos) irá transfor-
mar as tradicionais ofertas titulares iniciais 
em ofertas nas plataformas blockchain em 

Ethereum, NEO, Waves e Stellar. 

* 3% do valor de mercado atual

Partilhas digitais corporativas
Os profissionais da indústria partilham a 
opinião que a digitalização de partilhas 

corporativas é ainda uma tendência a sur-
gir. Delaware está a implementar as mu-
danças necessárias para se tornar uma 

figura chave e a principal condutora paras 
mudanças que decorrerão no mercado. O 
valor de mercado poderá atingir os 5 tri-

liões em 2025.   

Potencial do mercado
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Semi-Competidores
Atualmente, não existe um análogo do ecossistema proposto, o qual iremos  construir 
e no qual serão também criadas centenas ou milhares de plataformas de depositários.
Existem várias plataformas de empréstimo/lending peer-to-peer que funcionam e 
aceitam certos tipos de criptomoedas - geralmente Bitcoin & Ethereum - como garantia 
para empréstimos. 
No entanto, essas plataformas funcionam como um mercado que liga credores e 
mutuários (assumindo assim todo o risco de KYC e identificação pessoal), ou como 
credores que usam fundos próprios para emitir empréstimos aos mutuários.
O nosso modelo é deveras diferente, pois nós mesmos não fornecemos empréstimos, 
mas permitimos que credores, instituições financeiras, empresas privadas, órgãos 
estatais se juntem à Depository Network e usem-na para aceitar ativos digitais como 
colateral/garantias. Isto permite-nos evitar o risco de manter dados pessoais ou 
cumprir as regulamentações de cada respetivo estado - os credores são responsáveis 
por essa determinada parte, estamos-lhes apenas a fornecer uma solução customizável 
para ampliar a sua carteira de empréstimos.
Acima de tudo, pretendemos criar um ambiente de blockchain estável, inclusive para 
qualquer credor que queira oferecer soluções para ativos digitais aos seus clientes 
- não se limitando a qualquer país, classe de ativos ou tipo de credor.

Rede DEPO Semi-competidores

Cada credor tem a sua própria plataforma de depositário Todos os credores usam a mesma plataforma

Os empréstimos são fornecidos de forma independente através de De-

pository Network, com qualquer moeda suportada pelo respetivo credor
Os empréstimos são fornecidos pela plataforma e co-
brem um número limitado de moedas

O credor mantém os seus próprios termos e procedimen-
tos do empréstimo

Os credores deve-se comprometer com todos os termos 
e procedimentos da plataforma

Cada credor poderá criar um depositário próprio Os credores utilizam a marca de uma plataforma

Depository Network não tem que cumprir com quaisquer 
regulamentos específicos do país de empréstimo, visto 
que são da responsabilidade dos credores

Todos os empréstimos são administrados através da plataforma 
e devem, portanto, cumprir os regulamentos de todos os países 
nos quais os empréstimos estão a ser oferecidos

Todos os credores podem definir os seus próprios termos 
para aceitar, controlar e lançar o colateral

Os termos dependem da plataforma, portanto - o mesmo 
se aplica a todos os credores

Os mutuários não precisam de ser membros da platafor-
ma para usar seus serviços

Os mutuários precisam de ser membros e pagar a taxa 
de associação para usar a plataforma

Cada credor mantém os ativos colaterais em separado 
através de depositários independentes

Os ativos colaterais são mantidos na mesma conta/ para 
a maioria das plataformas/

A DEPO não pode operar com os ativos à sua própria 
discrição

A plataforma pode operar com todos os ativos, pois estão armazenados 

centralmente numa plataforma / para a maioria das plataformas /

O mutuário pode controlar em tempo real, se o colateral 
ainda está na sua conta

O mutuário não pode verificar o seu colateral



15

17,500 bancos
(mais de 4,900 nos EUA e mais 

de 7,400 na UE) podem usar

como colateral digital

30,000 credores não 
bancários

que podem usar

como colateral digital

Centenas de platafor-
mas de lending peer-

to-peer
que podem usar

como colateral digital

Utilizadores Alvo
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Benefícios

Independente, o fornecedor 
de serviço

Fácil de configurar

O mutuário detêm uma pos-
se dos seus ativos digitais, 
beneficiando portanto de 
qualquer potencial subida 
de valor.

Poupança de tempo 
e taxas e impostos

Flexibilidade - opções de 
customização infinitas

Contratos inteligentes co-
laterais

Contratos colaterais de 
multi assinatura

Totalmente integrável com 
o website de qualquer cre-
dor
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Tokens Depo

Para obter as fontes necessárias para estabelecer Depository Network, estamos a 
lançar uma venda de tokens no T2 e T3 de 2019. O fornecimento total de tokens 
DEPO será de 3 biliões.

ICO

(2.1 biliões de tokens DEPO) do fornecimento podem ser vendidos na 
venda de tokens. 

(0.36 biliões de tokens DEPO) do fornecimento serão reservados para a 
equipa e fundadores.

12%

(0.09 biliões de tokens DEPO)  do fornecimento serão usados para o 
programa de bounty, programa de airdrop, advisors e marketing do ICO. 

3%

(0.45 biliões de tokens DEPO) serão mantidos para a Reserva de 
DepoReserve.

15%

70%

Mecânicas de
Distribuição

15%

12%70%

3%



18

 

Preçário

Durante a pré-venda e venda pública, o contrato inteligente em Ethereum será 
processado na rede Ethereum.

ICO

Preço do token no ICO em USD

Preço do token $0.02

Pré-venda 26 de junho a 10 de agosto

ICO               Novembro a Dezembro

ICO cap

Soft cap $2.6 Milhões

Mid cap $6.8 Milhões

Hard cap       $15 Milhões
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Uso dos Fundos
Os fundos angariados durante o ICO serão usados para o desenvolvimento, marketing, 
legal e outras despesas necessárias para o desenvolvimento e suporte da rede. 35% 
das despesas serão usadas para o desenvolvimento do produto de forma a construir 
uma rede segura e flexível. As despesas administrativas e legais terão reservadas 
15% dos fundos e servirão para adaptar a rede a ser compatível com os sistemas 
legais financeiros principais. Atingir o maior número de potenciais clientes possível 
e transformar Depository Network numa verdadeira solução global é uma parte crucial 
do nosso projeto e iremos usar (até 35% dos fundos angariados) para estabelecer 
a nossa rede de depositários global.

ICO
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Cap do ICO
 

O hard cap do ICO é de $15 Mlhões
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Roadmap

Definição do 
Conceito

2017

2018 T1/T2
Formação da Equipa,

Preparações

2018 T3/T4
Pré-venda Privada 

e Pública, ICO

Primeiro Protótipo

2018 Junho

Lançamento Alfa

2018 T3

Lançamento 

oficial de 

2019 T1

2018 T4
Lançamento

Beta

2019 T4
Utilizadores: 

10 plataformas 
de lending P2P 

e 50 instituições 
de lending não 

bancárias

2025
Uilizadores: 

800 
bancos e 1500 
instituições de 

lending não 
bancárias

Utilizadores: 
550 plataformas de 

lending P2P, 100 plata-
formas de lending 

bancárias e  500 não 
bancárias

2022
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Svetoslav Dimitrov
CEO & Co-Fundador
Law firm Penkov, Markov & Partners - Parceiro de Gestão
Bulgarian Telecommunication Company AG - 
Antigo Membro do Quadro de Supervisão
Svetoslav é um eminente profissional legal com mais de 15 anos de experiência, o último dos 
quais como Parceiro de Gestão num dos principais escritórios de advocacia búlgaros, Penkov, 
Markov & Partners. Durante a sua carreira, ele liderou diferentes ONGs nas áreas de IT e TMT 
e foi membro do Quadro de Supervisão de uma das maiores e mais antigas empresas de 
telecomunicações da Bulgária, a Bulgarian Telecommunication Company. De tudo, no que 
mais se destaca é o facto de que ele sempre procurou uma oportunidade para inovar 
instituições jurídicas tradicionais, como garantias, e implementá-las no mundo digital. 
Depository Network é um sonho tornado realidade para ele.

Deliyan Nikolov
Co-Fundador & Diretor Chefe de Estratégia 
Court of Arbitration of Commercial Disputes - Co-Fundador e Membro do Quadro
EJN at the European Commission - Representante da Câmara Búlgara da PEA  
Co-fundador do Tribunal de Arbitragem de Disputas Comerciais em Burgas e ex-membro do 
conselho da câmara búlgara de agentes de execução privados. Deliyan está atualmente a 
agir como representante da câmara búlgara na rede judiciária europeia da Comissão Europeia. 
Ele investiu em várias startups de fintech nos últimos três anos.

Dimitar Kostov
Membro do Quadro Tecnológico & Investidor
VMware (NYSE:VMW) -  Diretor e responsável pelo website de SBU 
Sciant/WizCom (acquired by VMware) - Parceiro de Gestão
Líder organizacional com mais de 20 anos em funções de gestão e executivas no setor de 
IT, empresas e startups. Ele detém uma vasta experiência no estabelecimento e optimização 
de organizações de R&D de Produtos distribuídos. Atualmente, é Diretor e responsável pelo 
website da ISBU na VMware (NYSE: VMW), anteriormente agiu como CEO da Methodia Ltd, 
uma startup de serviços em cloud e como Sócio gestor da Sciant / WizCom, a maior empresa 
de outsourcing da Bulgária na altura, adquirida pela VMware.

A Equipa

Martin Kuvandjiev
Membro do Quadro Tecnológico 
Bitcoin Gold - Co-Fundador e Membro do Quadro
NASA Space Apps Challenge Competitions 2015 - 
Vencedor como Responsável do Projeto  “Valkirye”
Martin é um dos co-fundadores do Bitcoin Gold. Ele tem uma grande experiência em 
desenvolvimento iOS, professor Swift na Universidade de Software, vencedor das 
Competições do NASA Space Apps Challenge Competitions e prémio John Atanasov.

Valeri Valtchev
Co-Fundador e Desenvolvimento Corporativo
White & Case - Antigo Diretor dos Serviços de Trade Europeus
Forton International (adquirida pela Cushman & Wakefield) - 
Parceiro gestor e Membro do Quadro
Investidor em série com uma vasta experiência em terceirização e estruturação de transações, 
gestão de investimentos e criação de empreendedorismos. Ele investiu e construiu mais de 
15 empresas de sucesso em IT, serviços profissionais, serviços financeiros, energéticos, 
automóveis, imobiliários, de telecomunicações e de entretenimento.
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HK Seol
Gestor de Comunidade / Advisor de Segurança 
HK tem mais de 10 anos de experiência como gerente de segurança e possui um mestrado 
em segurança. Afirma o seu grande interesse em Blockchain, também tem detém várias 
patentes relacionadas com BlockChain e tem uma carreira como gestor de comunidade na 

A Equipa

Guergana Stoichkova
COO 
Bulgarian Fintech Association - Diretora
Guergana esteve envolvida de forma ativa em projetos de fintech e blockchain, e lidou com 
funções de CFO em duas startups. Ela também é diretora da Associação Fintech búlgara. 
Guergana é detém uma licenciatura em administração de empresas pela Ludwig Maximilian 
Univ. em Munique, Alemanha e um mestrado em finanças pela Bocconi Univ. em Milão, Itália. 
Ela fala fluentemente inglês, alemão, italiano e búlgaro.

Petar Markov
Co-Fundador, Marketing
10+ de experiência em marketing digital, branding e desenvolvimento web. Ele utiliza novos 
métodos inovadores para o desenvolvimento de produtos e estratégias conduzidas por 
resultados. Um entusiasta cripto e um forte crente no poder da tecnologia blockchain para 

George Spassov
Arquiteto Blockchain
Dirigindo a equipa técnica da LimeChain, George também conta com experiência em liderar 
equipas para entregar projetos de software de sucesso para todos, desde startups como a 
pCloud até empresas internacionais como a IBM. Além disso, a sua experiência em blockchain 
rendeu-lhe reconhecimento como um dos melhores artistas da Blockchain Developers 
Academy, administrada pela ConsenSys.

Nick Todorov
Arquiteto Blockchain
Nick Todorov é o fundador e CEO da LimeChain, o estúdio blockchain de desenvolvimento 
e consultoria. Ele combina experiência na construção de empresas e marcas com 
especialidade em aplicar a tecnologia blockchain. O seu profundo conhecimento das 
necessidades por parte de negócios, juntamente com uma sólida compreensão das 
capacidades técnicas do blockchain, permite que ele aja como um elo crucial entre o 
conhecimento técnico da sua equipa e as necessidades dos seus clientes.
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Waqas Khan
J.P. Morgan - Advisor Legal de Reformas
Blockchain Development
Application Development
Waqas tem sido um desenvolvedor de aplicações por mais de 10 anos, ele é apaixonado por 
blockchain e passou o ano anterior a trabalhar com a tecnologia profissional e académica. 
Ele detém uma licenciatura em Ciência Computacional e tem um mestrado em Engenharia 
de Sistemas Financeiros. Ele trabalhou no ethereum e no fabric e tem a intenção de trabalhar 
com mais.

Filip Lyapov
KPMG - Gestor de Auditoria
Ernst & Young (EY) - Gestor Sénior de Auditoria
Cryptocurrency Tax Adviser
Filip é um revisor oficial de contas no Reino Unido, com uma vasta experiência em 
contabilidade e auditoria no setor e com grandes empresas de auditoria em Londres. Ele 
auditou grandes clientes comerciais e financeiros. Filip escreve artigos sobre contabilidade 
de criptomoedas.

Membros do
Quadro de Advisors

Jason Hung
IDACB Advisor / ICOBench Top 6 / ICO Max Advisor 
Jason é um empreendedor e inventor de negócios móveis, ecossistema blockchain, marketing 
digital, negócios relacionados com AI e ERP. Ele é o co-fundador da Treascovery, Chidopi e 
TimeBox, EXSmart e pertence ao quadro de advisors de mais de 35 ICOs.

Ivo Gueorguiev
Banca Transilvania - Membro do quadro de diretores
Depository Network  - Co-Fundador
Paynetics  - Chairman
Nos últimos 25 anos, Ivo trabalhou como investidor e empreendedor na Europa Central e 
Oriental. Nos últimos quatro anos, ele co-fundou e investiu em várias startups relacionadas 
com a tecnologia, especialmente no setor de tecnologia financeira. De 2001 a 2011, ele foi 
co-fundador e presidente do conselho da TBIF Financial Services.

Jos Uitdehaag
International Monetary Fund - Advisor Legal de Reformas
World Bank Group - Líder da Equipa e Especialista Chave
European Commission - Legal and Institutional Building
Jos tem 15 anos de experiência como consultor internacional, projetos de Estado de Direito, 
projetos de reforma legal, redação jurídica, acervo da UE, direitos humanos, cooperação 
regional. Ele é um especialista com experiência profissional comprovada particularmente em 
particular justiça civil, administração judicial, reforma judicial, administração de justiça, reforço 
do estado de direito, direitos humanos, capacitação e desenvolvimento institucional, lei de 
execução, ética, processo disciplinar, justiça e desenvolvimento institucional. 
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Konstantin Djelebov
Advisor do Quadro Tecnológico
CEO da Phyre and Rewards Labs. Co-fundador da getti - um dos maiores programas de 
fidelidade na Bulgária. Ele é um notável empresário com experiência em tecnologia.

Giovanni Casagrande
Advisor ICOBench
Giovanni é um escritor, orador público, investidor e uma figura notável na indústria blockchain. 
Ele é co-fundador da Black Marketing Guru, uma startup de marketing digital e publicidade 
sediada em Rimini, Itália. Ele é também advisor em vários projetos.

Membros do
Quadro de Advisors

Kapil Sharma
Desenvolvimento Empresarial & Estratégia
Kapil trabalhou como Gestor de Infraestrutura Global e Transformação Tecnológica por mais 
de 20 anos. Ele tem uma vasta experiência técnica e de gestão em grandes ambientes de 
Banca de Investimento e consultoria de distribuição global. Ele é especialista em estratégia 
técnica e de negócios para serviços financeiros. Kapil detém um MBA da Cass Business 
School - Londres com especialização em Estratégia e finanças corporativas. Ele é, também, 
autor de 4 livros sobre Linux e artigos Blockchain no blog do DCC.

Hans Choi
Desenvolvedor Blockchain & Análises de Arquitetura de Sistemas
Após  modelagem de processos durante 17 anos, Hans concentra-se atualmente em 
pagamentos e blockchain com empresas estrangeiras. Ele detém um mestrado da Chunguk 
Nation University na Coreia em 2004. Trabalhou como desenvolvedor de software e detém 
uma licenciatura no campo financeiro.

Dimitar Ivanov, PhD (Law)
Advisor Legal
Dimitar Ivanov é especialista em promessas registadas e processos executivos. Autor de mais 
de 60 artigos e comentários no campo do direito contratual, direito comercial e processo 
civil. Autor da monografia “Registered pledge in bulgarian law”. Co-autor das coleções 
“Execute proceedings under the Civil Procedure Code e também Law on registered pledges”, 
2016-2017; Challenge: The Implementation Process, 2016;Challenge: The Limitation, 2017 and 
Challenge: The Insolvency, 2018
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Termos Legais
Este documento é um whitepaper técnico a ser usado apenas para fins informativos. Este documento não é uma declaração de intenção 
futura. O conteúdo deste documento e o projeto da Depository Network podem estar sujeitos a alterações, por isso, inscreva-se para 
receber mais atualizações por e-mail no nosso site para ser notificado/a sobre quaisquer alterações possíveis. A menos que seja 
expressamente especificado o contrário, os produtos e inovações apresentados neste documento estão atualmente em desenvolvimento 
e não estão em funcionamento. A Depository Network não oferece garantias ou representações relativamente ao desenvolvimento ou 
implementação de tais tecnologias e inovações, ou realização de quaisquer outras atividades observadas no documento, e renuncia 
quaisquer garantias implícitas por lei ou de outra forma, na medida permitida por lei. Nenhuma pessoa tem o direito de se basear no 
conteúdo deste documento ou em qualquer inferência extraída dele, inclusive em relação a quaisquer interações com a Depository 
Network ou com as tecnologias mencionadas neste documento.
Depository Network nega qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano de qualquer espécie (previsível ou não) que possa 
surgir de qualquer pessoa que aja sobre quaisquer informações e opiniões relativas à Depository Network contidas neste documento 
ou qualquer informação que seja disponibilizada em conexão com quaisquer outras investigações, não obstante a qualquer negligência 
ou falta de cuidado. A informação contida neste documento é derivada de dados obtidos a partir de fontes acreditadas por Depository 
Network para ser confiável e é dada de boa fé mas sem garantias as representações são feitas pela Depositary netowork com relação 
à exatidão, integridade ou adequação das informações apresentadas. Não deve ser invocado e não deve conferir direitos a  si mesma 
nem a nenhum de seus funcionários credores, titulares de valores mobiliários, detentores de capital ou qualquer outra pessoa. Quaisquer 
opiniões expressas refletem o julgamento atual dos autores deste documento e não representam necessariamente a opinião da Rede 
Depositária. As opiniões aqui refletidas podem mudar sem aviso prévio e as opiniões não correspondem necessariamente às opiniões 
da Depository Network. Depository Network não possui a obrigação de alterar, modificar ou atualizar este documento ou de notificar um 
leitor ou seu destinatário no caso de qualquer questão declarada aqui, ou qualquer opinião, projeção, previsão ou estimativa aqui 
estabelecida, que seja alterada ou se torne imprecisa. Depository NetworkLtd., os seus respetivos diretores, funcionários, contratados 
e representantes não têm qualquer responsabilidade ou obrigação perante qualquer pessoa ou destinatário (seja por negligência, 
distorção por negligência ou de alguma outra forma) decorrentes de qualquer declaração, opinião ou informação, expressa ou implícita,
decorrentes, contidas ou derivadas de ou omissão deste documento. Cada destinatário deve confiar somente no seu próprio conhecimento, 
investigação, julgamento e avaliação das questões que são objeto deste relatório e qualquer informação que é disponibilizada em relação 
a qualquer investigação adicional e para se certificar da precisão e integridade de tais assuntos. Os investimentos em DEPO devem ser 
realizados apenas por indivíduos, entidades ou empresas que tenham experiências significativas e um entendimento sobre o uso e as 
complexidades de tokens criptográficos e sistemas de software blockchain. Os compradores devem ter uma compreensão funcional 
dos mecanismos de armazenamento e transmissão associados a outros tokens criptográficos. A Depository Network não se responsabiliza 
de forma alguma pela perda de ETH ou DEPO resultante de ações tomadas ou omitidas pelos Compradores. Se você não tiver a devida 
experiência, não deverá comprar tokens ou participar na venda de DEPO. Os tokens DEPO não são reembolsáveis. Os compradores 
não devem esperar obter qualquer tipo de direito ou influência na plataforma ou na empresa. Ao participar na venda do token DEPO, 
você reconhece e declara expressamente que reviu cuidadosamente todo e qualquer Material e Documentos da Oferta preparados pela 
Empresa e apresentados a você, e você também concorda estar de acordo com todos os termos e condições. Você também declara e 
garante que está autorizado/a para comprar tokens DEPO na sua jurisdição e tem idade legal para cumprir os termos e condições de 
todo e qualquer material e Documentos da Oferta preparados pela Empresa e apresentados a você. Qualquer contribuição feita a 
Depository Network durante o período de contribuição conforme descrito abaixo é qualificada como uma doação não reembolsável e 
o contribuinte renuncia ao direito de participar numa ação coletiva ou uma arbitragem ampla contra qualquer entidade ou indivíduo 
envolvido com a contribuição para Depository Network, com a alocação de tokens DEPO e com a operação dos tokens DEPO. Embora 
todos os esforços sejam feitos para garantir que as declarações de factos feitas neste documento sejam precisas, todas as estimativas, 
projeções, previsões, perspetivas, expressões de opinião e outros julgamentos subjetivos contidos neste documento são baseados em 
suposições consideradas razoáveis a partir da data do documento em que estão contidos e não devem ser interpretados como uma 
representação de que as questões nele referidas ocorrerão de facto. Quaisquer planos, projeções ou previsões mencionadas neste 
documento podem não ser atingidas devido a múltiplos fatores de risco, incluindo, sem limitação, defeitos nos desenvolvimentos 
tecnológicos, exposição legal ou regulatória, volatilidade do mercado, volatilidade do setor, ações corporativas ou indisponibilidade de 
informações completas e precisas. O contrato de distribuição de tokens DEPO, o contrato inteligente de tokens DEPO e os tokens DEPO 
estão a ser fornecidos numa lógica de “como se encontram” e “conforme disponíveis”, sem representações, garantias ou promessas de 
qualquer tipo feitas por Depository Network. Antes de comprar tokens DEPO, você deve garantir que você realiza a sua própria análise 
e investigação e revê cuidadosamente na sua totalidade os riscos associados à compra de tokens DEPO, conforme estabelecido no 
Contrato de Compra. As compras de tokens DEPO não são reembolsáveis e as compras não podem ser canceladas. Em nenhuma 
circunstância você terá direito a receber dinheiro ou compensação por quaisquer tokens DEPO comprados ou a sua incapacidade de 
comprar tokens DEPO. Os tokens DEPO não possuem quaisquer direitos, usos, finalidade, atributos, funcionalidades ou recursos, 
expressos ou implícitos, incluindo, sem limitação, quaisquer usos, finalidade, atributos, funcionalidades ou recursos. Este documento 
inclui uma série de hiperligações para websites de entidades mencionadas neste documento, no entanto, a inclusão destes links não 
implica que os tokens DEPO endossem, recomendem ou aprovem qualquer material nas páginas vinculadas ou acessível a partir dos 
mesmos. Estes websites vinculados são acedidos inteiramente por sua conta e risco. Depository Network não se responsabiliza por 
qualquer material, nem pelas consequências do seu uso. Este documento não é direcionado ou destinado a uma distribuição ou uso por 
qualquer pessoa ou entidade que seja cidadã, residente ou se encontre em qualquer estado, país ou outra jurisdição onde tal distribuição, 
publicação, disponibilidade ou uso seja contrário à lei ou regulamento em vigor. Este documento não pode ser redistribuído, reproduzido 
ou fornecido a qualquer outra pessoa ou publicado, no todo ou em parte, para qualquer finalidade, sem o prévio consentimento por 
escrito vindo da Depository Network. A maneira de distribuir este documento pode ser restrita por lei ou regulamento em certos países. 
Quaisquer disputas serão tratadas pelas regras dos tribunais da Estónia e a lei aplicável será a da União Europeia e da Estónia. Os tokens 
DEPO são emitidos e vendidos pela Depository Network Ltd., uma sociedade de responsabilidade limitada registada em Pärnu Rd 15, 
Талин 10141, Estónia. As pessoas que tenham em posse este artigo poderão vir são obrigadas informarem-se sobre tais restrições. Ao 
aceder a este artigo, o destinatário concorda comprometer-se com as limitações acima.
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