WeDoCrypto

Få mere ud af dine penge
Vi investerer i kryptovaluta og tilbyder dig en fast
rente på 18% p.a. for hver en krone, som du låner vores selskab

Hvad er WeDoCrypto?
WeDoCrypto

Team

Långiver

WeDoCrypto drives af WDC I ApS, som er et
dansk selskab, der driver virksomhed med
køb og salg af kryptovaluta. Det kræver
tekniske kompetencer, tid, erfaring og
netværk at handle på kryptomarkedet, da
det er volatilt og åbent 24/7.

Teamet er sammensat med erfaringer og
kompetencer fra den finansielle verden, til
jura og over i kryptovaluta. Ovenstående
sammenholdt med en fælles interesse og
passion for kryptovaluta og blockchainteknologi har ført til stiftelsen af
WeDoCrypto.

Som både privatperson og erhverv kan
du låne kapital til WeDoCrypto, som
forrentes med en attraktiv høj årlig
rente. Da vi opererer på et yderst volatilt
marked, er det vigtigt, at den
lånte kapital er øremærket som høj
risikovillig.

Derfor får du 18% p.a.
Kerneforretningen for WeDoCrypto er investering for egne midler i kryptovaluta og den underliggende blockchain-teknologi,
som viser et stort potentiale. Det er komplekst og omstændigt selv at investere i kryptovaluta, da man skal være konstant
opdateret på teknisk ‘know how’, omstændige beskatningsregler og fremtidige reguleringer fra myndighederne.
Derfor tilbyder WeDoCrypto en attraktiv forrentning på 18% p.a. af dine midler lånt til os og efterfølgende investeret for
selskabets regning og risiko. Vi står tilbage for økonomisk profit, til du er fuldt afdraget.

Den daglige ledelse

Michael T. Lund

Henrik L. Møller

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CO-FOUNDER | ml@wedocrypto.com

CHIEF INVESTMENT OFFICER, CO-FOUNDER | hm@wedocrypto.com

Michael har gennem de sidste 12 år arbejdet indenfor alle grene af den
finansielle sektor i ind- og udland. Hovedvægten har dog altid været på
investering og formueforvaltning, ligesom interessen for kryptovaluta
fylder meget.

Henrik har fra bitcoinens spæde start haft interesse for og efterfølgende
fået indgående kendskab til kryptovaluta og blockchain-teknologien.
Dette har givet et bredt og velfunderet netværk, hvilket er afgørende for
handel med kryptovaluta.

Kasper Lavlund

Michael L. Møller

INVESTOR RELATIONS DIRECTOR, CO-FOUNDER | kl@wedocrypto.com

LEGAL ADVISOR, CO-FOUNDER | mm@wedocrypto.com

Kasper er Iværksætter og har gennem den seneste årrække drevet flere
egne selskaber med succes. I 2013 fangede interessen for kryptovaluta,
og det har sidenhen resulteret i en dybdegående viden indenfor feltet
med alt lige fra teknisk analyse til sammensætning af porteføljer.

Michael har som advokat i en årrække rådgivet erhvervslivet om
kapitalstrukturer og finansielle transaktioner. Hovedvægten har været
på kontraktuelle forhold, kapitalrejsning og exits med forhandlinger på
dansk / engelsk. Michael er ansvarlig for kontrakter og compliance.
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Sådan tilbagebetales dit lån
Vi har positive forventninger til udviklingen på markedet,
hvorfor vi tilbyder en høj attraktiv rente

Vi tilbyder 18% i rente p.a. Puljen lukker 30. juni 2018
Eksempel på lån af 100.000 kr. forrentet 18% p.a.
Tilbagebetalt efter 3 mdr.
Hovedstol + 4,5% = 104.500 kr.
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Tilbagebetalt efter 12 mdr.
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Hovedstol + 18% = 118.000 kr.

Dit lån kan tilbagebetales inden 12 måneder
Kryptovalutamarkedet har store udsving og perioder med korrektioner. Det er derfor en fordel for dig som långiver og os som
låntager evt. at tilbagebetale dit lån før tid med den daværende påhængende rente. Det sikrer, at dit lån bliver afdraget og giver
dig mulighed for at indgå en ny låneaftale, når markedet igen er fordelagtigt.

Betingelser
Lån til WeDoCrypto

Långiver

Låntager/WeDoCrypto

• Min. 25.000 dkk
• 12 mdr. binding
• Ingen øvre grænse
• Private- samt virksomhedsmidler
• Højrisiko kapital

• Ingen indflydelse på investeringstrategi
• Renter er skattepligtige
• Kurstab er fradragsberrettiget
• Ingen rådgivning om krypto
• Månedligt nyhedsbrev
• Afgive legitimation jfr. gældende lovgivning

• Stiftere har indskudt egne midler
• Lånte midler investeres i kryptovaluta
• Låntager investerer for egen regning og
risiko
• Låntager har fuld fleksibilitet over
investeringshorisont og disponering

Forrentning af kapital

Tilbagebetaling

Risiko

• 18% p.a.
• Ingen omkostninger
• Lån skal accepteres af WeDoCrypto

• Indenfor 12 mdr.
• Tilbagebetales via bankoverførsel
• Hovedstol/restgæld inkl. daværrende
vedhængende rente

• Fejl i softwareopdateringer på børser
• Hackerangreb
• Tyveri eller røveri af koder
• Regulering af kryptomarkedet
• Voldsomme udsving (nyheder mm.)
• Nedbrud på en given blockchain
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