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Wizja
Jako przedsiębiorcy z wieloletnim
doświadczeniem, którzy kochają
whisky oraz działają w obszarze dóbr
luksusowych, zastanawialiśmy się w
jaki sposób obniżyć barierę wejścia
do tego ekskluzywnego świata. 
Z pomocą przyszła nam technologia
blockchain dzięki której stał się on
dostępny dla każdego.
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Wizja
Blockchain to nie tylko kryptowaluty, ale także sposób
zawierania umów z ludźmi/instytucjami, gdzie
potwierdzeniem zawarcia umowy jest token.
Ta forma jest tańsza i szybsza oraz umożliwia pełną
automatyzację całego procesu.

Dodatkowo, alkohole wysokoprocentowe,
podobnie jak wiele innych dóbr inwestycyjnych, potrafią w
czasie zwiększać swoją wartość kilkukrotnie. Kolekcjoner nie
może swobodnie obracać swoimi butelkami, ponieważ
wymagana jest zgodnie z prawem koncesja.

Sprzedaż butelki innej osobie bez koncesji, naraża
sprzedawcę na karę grzywny i przepadek zatrzymanego
mienia. 
Stąd powstała idea projektu PERCENT, który daje możliwość
wejścia w ten wyjątkowy świat każdemu, bez konieczności
spełnienia wyżej wymienionych regulacji prawnych.
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Misją projektu PERCENT jest
umożliwienie dostępu każdemu do dóbr
luksusowych za pomocą technologii
blockchain/web3.

Misja
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Informacje zawarte w niniejszym
lightpaper zostały przygotowane
przez Percent Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdyni zgodnie z najlepszą wiedzą i
starannością.

Celem niniejszego dokumentu jest
przedstawienie założeń projektu,
przybliżenie osób współpracujących w
ramach projektu oraz przedstawienie
zasad związanych z procesem IEO. 

Disclaimer
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O Firmie
Percent Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zajmuje się handlem hurtowym
alkoholami oraz sprzedażą dzieł sztuki. Spółka wyszukuje i
selekcjonuje butelki rzadkich alkoholi. 

Spółka prowadzi serwis edukacyjny w zakresie luksusowych alkoholi,
internetowy sklep alkoholi dla podmiotów z koncesją i system
aukcyjny.

Ponadto spółka organizuje spotkania z konsultantami ds. alkoholi,
zaprasza na degustacje whisky w ramach klubu PERCENT,
przeprowadza dedykowane szkolenia oraz wyjazdy do
renomowanych destylarni.
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PERCENT edukuje również z zakresu wykorzystania technologii
blockchain, ściśle współpracując z wyspecjalizowaną kadrą.

Spółka pracuje nad elektronicznym kwartalnikiem PERCENTWALLET®
poświęconym dobrom luksusowym (whisky i sztuka) oraz
zastosowaniu technologii blockchain w realnym świecie.
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O Firmie
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Cele projektu
Powszechny dostęp do dóbr
luksusowych dzięki technologii
blockchain.

Ciągłe korzyści (bonus) płynące z
zastosowanego mechanizmu
Proof-of-Stake (PoS) dla posiadaczy
tokenów PWT.
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Cele projektu
Edukacja w zakresie:

whisky – ogólnie: 
produkcja, 
przechowywanie, 
techniki degustacji, 
narzędzia, 
spotkania z ekspertami, 
inne; 

whisky jako lokata kapitału.

Baza wiedzy – artykuły, wywiady i opracowania pisane 
przez profesjonalistów z branży. Przestrzeń do komunikacji
(forum/czat) skupiająca miłośników dóbr luksusowych. 

Stworzenie przestrzeni do wymiany informacji na temat rynku
dóbr luksusowych (za pośrednictwem komunikatora Discord)
oraz rozwój międzynarodowej społeczności w oparciu o
tokenizację.

Cyfrowy kwartalnik PERCENTWALLET® poświęcony 
whisky, sztuce i technologii blockchain.
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Wykres  odzwierciedla zmianę wartości
1000 butelek whisky w czasie (lata Q1 2013
– Q1 2022) wchodzących w skład indeksu
RW APEX 1000.

Źródło: https://www.rarewhisky101.com/

Dlaczego whisky?
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1 2 3

Produkty
Środki pozyskane ze sprzedaży tokena zostaną przeznaczone

na bieżącą działalność Spółki i jej rozwój.

Do magazynu (skarbca) zostaną zakupione następujące rodzaje whisky:

Magazyn whisky
Zakup alkoholi luksusowych (limitowane serie, końcówki kolekcji,

inne starannie dobrane butelki typu Single Malt).

Magazyn whisky (skarbiec).

 
butelki whisky mające utrzymać
umiarkowany potencjał wzrostu

(okres in stock: 3-6 miesięcy); 
 

 
butelki whisky o wysokim

potencjale wzrostu
(okres in stock: 6-12 miesięcy); 

 
 

 
butelki whisky jako białe kruki

(okres in stock od 1 do 5 lat
lub dłużej).

 
 
 

12/27



Produkty

Serwis poświęcony dobrom luksusowym: 
Wirtualny dom aukcyjny.
Baza wiedzy – artykuły, wywiady i opracowania pisane przez
profesjonalistów z branży.
Przestrzeń do komunikacji (forum/czat) skupiająca miłośników dóbr
luksusowych.

Marketplace/Galeria/Sklep NFT:
Serwisy prowadzone przez Emitenta, za pomocą których posiadacze
tokena PWT będą mogli handlować tokenami NFT powiązanymi z
produktami oferowanymi przez spółkę PERCENT.

Kwartalnik PERCETWALLET®
Kwartalnik będzie formą komunikacji ze wszystkimi zarejestrowanymi
użytkownikami portalu http://percentwallet.com, http://percentwhisky.com
i http://percentart.com oraz wszystkimi tokenariuszami.
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Roadmap

Dave Broom, Wielki Atlas Świata Whisky.

Powstanie spółki PERCENT.
Nawiązanie strategicznego partnerstwa z
“Domem Whisky”.

Q2 2021

Seedowe finansowanie za pomocą tokena
MT01.
Zakup portfela whisky (skarbiec w “Domu
Whisky”).

Q3 2021

Presale PWT.Q2 2022
Pierwsze wydanie elektronicznego
kwartalnika PERCENTWALLET®.
Uruchomienie serwisów poświęconych
dobrom luksusowym.
Sale PWT. 
Uruchomienie rynku wtórnego na Kanga
Exchange. 
Uruchomienie PoS dla tokenariuszy.
Opracowanie koncepcji tokena NFT.

Q3 2022

Uruchomienie Marketplace – wersja bez NFT
(ze środków własnych).

Q4 2022

Uruchomienie Marketplace z NFT.Q1 2023

Czym w zasadzie jest whisky? To proste.
To alkohol, który powstał w wyniku
zacierania słodu zbożowego, potem
fermentacji, destylacji, a w końcu
powolnego dojrzewania w dębowych
beczkach.
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Pre-sale* 
 

Etapy emisji

Seed/Private Sale

Finansowanie zalążkowe zostało
zrealizowane w formule tokena

pożyczkowego MT01
oprocentowanego na poziomie

10,5% w skali roku.
Zebrano łącznie 1 000 000 zł (~$230

000) oraz 500 000 zł (~$115 000)
jako inwestycja własna

założycieli spółki.
 

Minimalna kwota zakupu: $2500. 
Vesting: 60% tokenów
dostępnych od razu, 40%
wypłacane przez 120 dni.

Osoby kupujące token PWT w fazie
pre-sale dostaną 20% bonusu

w tokenach. 

 

Public-sale

Q3 2022 Minimalna kwota zakupu:
$250. 

* Emitent zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości etapów emisji przed public-sale.
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Tokenomia
Tokeny liczba Tokeny % Przeznaczenie

600 000 (500 000 + 20%
bonus) ~2,9% Presale

3 500 000 16,7%

Sale.
Niewykorzystane
tokeny wrócą do

rezerw.

2 100 000 10% Marketing+Advisors.

3 150 000 15% Płynność

2 100 000 10%
Team: Lock Up 1 rok,

następnie 3 lata
vesting

9 550 000 ~45,5% Rezerwa

Ticker:

Nazwa: 

Podaż: 

Cena public-sale:

Presale: 

Softcap: 

(uwzględnia pre-sale);

Hardcap: 

Typ tokena:

Użytkowa cecha tokena: 

PWT

Percent Whisky Token

21 000 000 

$1.

$500 000 (+20% bonus);

$1 000 000 

$4 000 000;

Użytkowy

silnie deflacyjny
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 Lockup
Tokeny dostępne

w momencie
zakupu

Rodzielczość
vestingu

Czas trwania
vestingu

Private-sale brak 40% miesięczna 12 [miesięcy]

Pre-sale brak 60% dniowa 120 [dni]

Marketing brak 40% miesięczna 12 [miesięcy]

Team 1 rok 0 miesięczna 36 [miesięcy]

Advisors brak 40% miesięczna 12 [miesięcy]

Vesting tokenów
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Dobre praktyki

1

2

3

4

Transparentność
Aktualny stan magazynowy whisky wraz
z wyceną rynkową (estymacja) będzie
publikowany raz na kwartał.

Tokeny (rezerwy) nie będące w obiegu
zostaną wysłane na dedykowane adresy,
które zostaną opublikowane na stronie
http://percentwallet.com. 

Team – tokeny lock na 1 rok, natomiast
3-letni vesting będzie realizowany na
Kanga Exchange lub w oparciu o smart
kontrakt, regulujący powyższe założenia.

Warunki brzegowe uwalniania rezerw
Głównym celem jest zwiększenie
magazynu (skalowanie biznesu).
Sprzedaż będzie odbywała się na rynku
wtórnym lub OTC.
Każda transakcja poprzedzona będzie
odpowiednim komunikatem za pomocą
e-mail oraz na stronie projektu
http://percentwallet.com.

Zakupy
Zakup whisky tylko z oficjalnych
dystrybucji wraz z certyfikatami
autentyczności.

5
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Program Cashback w przypadku tokena PWT będzie
polegał na budowaniu wartości tokena 
w oparciu o protokół Proof-of-Stake (dalej również
jako PoS), jak również funkcję Token Burn.

Emitent zamierza umożliwić tokenariuszom dostęp do
usług oraz do wydarzeń organizowanych przez
emitenta, w tym - do wydarzeń zamkniętych
wyłącznie dla osób posiadających token PWT 
w swoim portfelu kryptograficznym. 

Funkcja programu Cashback oparta o
Proof-of-Stake oraz Token Burn

Funkcja legitymacyjna

Użyteczności
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Cashback - bonus na pierwszy rok
5% zebranego kapitału zostanie podzielone na 12
części i raz w miesiącu (dzień losowy) za 1/12 kwoty z
rynku wtórnego zostaną skupywane tokeny PWT. 
Wszystkie skupione tokeny zostaną rozdysponowane
pomiędzy użytkowników, którzy zamrozili tokeny na
PoS. Program rozpocznie się po 14 dniach od
momentu startu rynku wtórnego. 



Funkcja reklamowa
Emitent umożliwi tokenariuszom reklamowanie
swoich produktów i usług na wszystkich platformach
prowadzonych przez spółkę w zamian za tokeny.

Funkcja użytkowa/płatności

Token może uprawniać do naliczenia rabatu na produkty i
usługi oferowane za pośrednictwem platformy PERCENT.

Emitent umożliwi tokenariuszom zakup produktów i usług
dostępnych na swoich platformach w zamian za Tokeny
PWT, w tym m.in. zakup limitowanych wersji alkoholi, 
dzieł sztuki oraz dostęp do usług.

Kupon rabatowy

Użyteczności
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Przychód (np. elementu
portfolio, itd.)

X = Przychód - Y (wycena
towaru w dniu zakupu) 

20% z X - Emitent
(koszty operacyjne)

80% z X - skup tokenów
PWT

Y wraca do portfela
Emitenta na dalsze

zakupy

70% - tokenariusze 10% - token burn

Proof of Stake (PoS)

Za 80% przychodu (pomniejszone o
wartość zakupu towaru) ze sprzedaży
pozycji z magazynu będą skupowane
tokeny PWT na rynku wtórnym. 

70% zostanie rozdzielonych
proporcjonalnie pomiędzy osoby, które
zamroziły swoje tokeny na kontach
Proof-of-stake (PoS). 

10% skupionych tokenów zostanie
spalona, zmniejszając podaż i zwiększając
tym samym wartość jednego tokena.
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07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Wykres  odzwierciedla
zmianę wartości portfela
PERCENT w okresie 
od 07/2021 do 06/2022 
butelek wchodzących w skład
magazynu Emitenta.

Źródło: obliczenia własne Emitenta

% wzrost wartości portfela
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PERCENT zakupił THE GLENLIVET
50-LETNI (D.1964, B.2014) THE
WINCHESTER COLLECTION /
42,3% / 0,7L za 100 000 zł brutto 

Za 100 000 zł PERCENT kupuje
kolejne pozycje wskazane przez
eksperta projektu w celu
zapewnienia stałej wartości
magazynu.

1 2 5

43

Za pozostałą kwotę (120 000 zł =
80%) z rynku skupowane są tokeny
PWT po cenie rynkowej na giełdzie
Kanga Exchange.

10% zakupionych tokenów jest
natychmiast spalanych.

Pozostałe tokeny (70%) wysyłane
są na PoS i rozdzielane
proporcjonalnie pomiędzy
użytkowników (tokenholderów).

Use case

20% z nadwyżki pomiędzy ceną
zakupu a ceną sprzedaży (150 000
zł x 20% = 30 000 zł) zostaje
przeznaczone na zarządzanie
projektem.

Po 3 latach, butelka została
sprzedana za 250 000 zł brutto. 
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Team
Józef Wojeński – założyciel i pomysłodawca projektu Percent, od ponad 20
lat związany z rynkami kapitałowymi, trader, doradca oraz inwestor.
Doświadczenie zdobywał zarówno w Polsce jak i poza jej granicami
(Luxemburg). Członek rad nadzorczych oraz wieloletni przedsiębiorca w
branży HoReCa. Założyciel oraz główny menedżer w Planet Media w
kooperacji z Apple Ltd zajmujący się budową baz danych AI. Absolwent
zarządzania finansami, rachunkowości oraz bankowości.

dr Dominik Tomczyk – inwestor, przedsiębiorca i menedżer z ponad 20-
letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania i restrukturyzacji
przedsiębiorstw. Pracował jako menedżer zarządzający w wielu firmach,
zarówno dla funduszy inwestycyjnych typu private equity, spółek Skarbu
Państwa jak i w sektorze prywatnym. Absolwent Executive Master of
Business Administration Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, WIFI
(Das Wirtschaftsfoerderungsinstitut der Wirtschaftskammer Oesterreich) w
Wiedniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. 24/27



Team
Ula Koczorowska – pomysłodawczyni oraz propagatorka idei łączenia sztuki
z biznesem i biznesu ze sztuką, kolekcjoner piękna, sztuki i designu, doradca,
opiekun artystyczny. Ukończyła podyplomowe studia Marketing Kultury na
Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywała we współpracy z
polskimi oraz zagranicznymi galeriami sztuki. Marchandka wybranych
artystów.

Łukasz Minkiewicz – inwestor, przedsiębiorca i menedżer z 15-letnim
doświadczeniem w branży IT. Początkowo programista backendowy, później
manager projektów w software house’ach – Sprint S.A., Renau Business
Software, SOFTJA. Założyciel i współtwórca giełdy Kanga Exchange, w
której specjalizował się w tokenizacji i w systemach finansowych.
Wykładowca na Akademii Marynarki Wojennej na kierunku informatyka,
posiadacz certyfikatu PRINCE2 Practitioner, absolwent ETI PG - Systemy
Czasu Rzeczywistego, absolwent zarządzania projektami w Wyższej Szkole
Bankowej.
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Team
Jarosław Lewandowski - Head of Sales w Dom Whisky. Od 2002 r.
nieprzerwanie pracuje w sektorze alkoholi dla takich firm jak: Finlandia
Ballantine’s Group, Brown- Forman Polska, ViaGuara S.A., Hi-Spirits UK,
Sazerac UK. W tym czasie zajmował się rozwijaniem takich marek jak:
Finlandia, Maximus, Ballantine’s, Jack Daniel,s, Southern Comfort, George T.
Stagg, Pappy Van Winkle, Sazerac, Elmer T. Lee, E. H Taylor, Blanton’s i
wiele innych.
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Partnerzy

 
Polski branżowy partner strategiczny, lider
na europejskim i światowym rynku whisky.

Dom Whisky

Polski partner strategiczny technologii blockchain.
Platforma skupia się na spójnym ekosystemie, który
sprawia, że jest ona miejscem nie tylko do wymiany
kryptowalut, lecz także do tokenizowania projektów
asetowych i zakupu tokenów.

Kanga Exchange
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Możesz osiągnąć prawdziwy sukces tylko
w czymś, co kochasz. Nie czyń pieniędzy
swoim celem. Zamiast tego podążaj za
rzeczami, które kochasz robić, a następnie
rób je tak dobrze, że ludzie nie będą mogli
oderwać od ciebie wzroku.

Maya Angelou, poetka, pisarka



Nie chodzi o to, ile zarabiasz, ale ile
zachowujesz, jak ciężko one dla ciebie
pracują i przez ile pokoleń je posiadasz.

Robert Kiyosaki, inwestor, biznesmen



Dołącz do świata whisky!

Kup token PWT!

Ciesz się pasywnym dochodem!



www.percentwhisky.com


