
DECK Prezentace



Burza, na které se může 
obchodovat cokoliv

Naše mise
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Vytváříme ekosystém krypto-produktů 

v souladu s regulacemi



Problémy burz

Výběr a vklad prostředků 

bývá zdlouhavý 

a složitý

Na klasických burzách běžný 

obchodník jen těžko uspěje 

Nízká likvidita způsobuje 

výkyvy cen aktiv
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Bez potřebných licencí 

a regulací hrozí mnoha 

krypto-burzám zánik

Rozdíly mezi kryptoměnami 

a fiatem brání jejich přijetí 

veřejností



Řešením je

Probinex

Vkládejte a vybírejte kolik chcete

Krypto-burza připravená na regulované prostředí

Společná likvidita pro všechna aktiva

Sjednocené spotové a futures trhy

Tokenizace finančních trhů

Dostupný investiční produkt v souladu s 

regulacemi a ustanoveními, na bázi kryptoměn
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Dostupný investiční produkt 
v souladu s regulacemi 

na bázi kryptoměn

Základ našeho 
ekosystému

Unikátní krypto-burza 
připravená na regulace

Naše produkty

PBX token Earnio Burza Probinex 
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Burza
Probinex

Naše vlajková loď Dostupné obchodování s nulovým spreadem

Snadný vklad a výběr prostředků

Obchodování tokenizovaných aktiv

To nejlepší z obou světů - spojení 

tradičních a krypto trhů
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Měníme trh jak ho znáte

Naše
vize

Řada profesionálních funkcí, praktické API a OTC obchodování

Široké možnosti vkladů a výběrů

Plně v souladu s regulacemi a ustanoveními

Naše vlastní platební brána i karty

Směna fiatu za forexové ceny

To nejlepší z obou světů - spojení tradičních a krypto trhů
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Investiční produkt v souladu s regulacemi na bázi kryptoměn

Využijte naše automatizované obchodní strategie a investujte do kryptoměn

Naše algoritmy jsou v provozu již od roku 2018:
za rok 2021 dosáhly PBX našich klientů průměrného zhodnocení 1,5 % měsíčně

Plně transparentní investiční strategie a jejich výsledky - nemáme co skrývat
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Přehled počáteční distribuce PBX tokenů
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Stakeholder podíl % Nominálně Adresa peněženky na blockchainu

Týmové tokeny 20 % 200 000 000 0xa4aaefdd3b49169056a37dd9b085aa35eb2d9b6d

Tokeny pro poradce 4 % 40 000 000 0x562bc2d5225b7502b69f41939f8bef6a317e14c8

Token-sale mince 55 % 550 000 000 0x6691ab40231efcaa6fbee079c39cc9898b50dd39

8,25 % 82 500 000 0xe3e9fac53b11e6925a778ec57408102bac942d9d

Rezerva na úroky 6,75 % 67 500 000 0x2a8c1cb6aeac93ab859bb326d48f0739ef1f8f8e

Bounty & airdrop 2 % 20 000 000 0xd9a161fe210572e6bc40014e47202a8b409a149e

Future use tokeny 4 % 40 000 000 0x3b6320ad3c42b45d9ad5a2124664ea0b5df9213f

Celkem 100 % 1 000 000 000 0x84febb6e199bf61a7e0277a08edfbbfd6e39b735

20%
Týmové 
tokeny

4%
Tokeny pro 
poradce

55%
Token-sale 
mince

8,25%

z nákupu

6,75%
Rezerva 
na úroky

2%
Bounty 
& airdrop

4%
Future 
use tokeny 



Zvýšení poptávky a snížení nabídky

Jakou roli má PBX

Vydělávejte více díky PBX

Earnio

Plaťte poplatky na burze v PBX

Věrnostní program pro držitele PBX

Poloautomatizované 
obchodní strategie (polo-AOS)

20 % výnosů burzy v PBX 
"spálíme" každý kvartál

Vydělávejte na našich strategiích 
více díky většímu vkladu nebo 
alokovaným PBX

Burza
Probinex 
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    PBX token 

a náš ekosystém
produktů.



Přehled Probinex produktů

Události/FiatAltcoiny/BTC

Kryptoměny/Fiat

Fiat/Tokenizovaný fiat Fiat/Tokenizovaný fiat

Kryptoměny/Fiat

Akcie/Fiat

Automatizované 
obchodní strategie

Earnio - investiční produkt 
na bázi kryptoměn

Alokace PBX 

Větší podíl na 
obchodních strategiích

Sleva na poplatcích

PBX
token 

Technologie 
obchodování

Spotová
burza

Futures
burza

Probinex
produkty
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Věrnostní program



3. prosinec

Token-sale  
končí

PBX zalistováno
na ProBit

Token-sale 
začíná

Leden 24. leden Q1 Q4 Q1

Spouštíme 
Earnio

Spouštíme 
StayKing

Spouštíme 
burzu Probinex

2021 2022 2023

Úspěchy minulé a budoucí

Milníky
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Naši klienti více než 1000

Kolik nás je 40+

Prodaných PBX 550 milionů

11/2020Kdy jsme začali 
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Členové týmu

Adam Neuberger
CEO

Lukáš Straka
CPO

Michal Baturko Olbert
CMO & CBO

Lukáš Polický
CFO

Vivi
Krypto-poradce
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https://www.linkedin.com/in/adam-neuberger-a52b9017a/
https://www.linkedin.com/in/michal-olbert/
https://www.linkedin.com/in/luk%C3%A1%C5%A1-straka-853aa075/
https://www.linkedin.com/in/lpolicky/
https://twitter.com/vivilinsv


Přidejte se k nám a sledujte náš Telegram.

Probinex CZ/SK

www.probinex.com

https://t.me/probinexdiskuzeczsk
https://www.linkedin.com/company/probinex/mycompany/
https://twitter.com/Probinex1
https://www.facebook.com/probinex
https://www.instagram.com/probinex/



