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1. Quem é Promo Swipe?
PROMO SWIPE, S.L. é una empresa cujo objetivo, entre outros, a publicidade online, é
proprietária da marca PROMO SWIPE, registada na “Oficina de Patentes y Marcas” sob
registo 018145189, vinculada ao aplicativo informático da PROMO SWIPE, que permite
aos utilizadores a interação comercial através de grandes plataformas e marcas de
reconhecido prestígio nacional e internacional.
Está registada em Murcia, no Cartório do Sr. Javier Escolano Navarro, sob o protocolo
número 2.095.
A administração corresponde, conjunta e solidariamente, às empresas MEGABROLIS,
S.L., representada por Jan Hubert Van Laethem, e PROMOTEO ALTERA, S.L.,
representada por José Antonio Giménez Martínez. A sede social está situada em
Alicante, calle México, número 20, 5ª planta, C.P. 03008. A empresa está atualmente em
pleno processo de transformação para uma Sociedade Anónima.

2. Sócios e Associados de Referência
Jan Hubert presidente da Promo Swipe com vasta experiência no sector das
telecomunicações a nível europeu. Ampla experiência com sócios ingleses no mercado
Forex.
Javier Giménez, licenciado e Mestre em Economia Monetária e Bancaria e atual CEO da
Promo Swipe. Vasta experiência internacional nos mercados do Leste Europeu e da
América.
Salvador Martí Varo e Javier Mira Miro, através do seu próprio veículo financeiro.
Ambos são sócios da FACEPHI BIOMETRIA, S.A., empresa de tecnologia especializada em
reconhecimento biométrico aplicado ao sector financeiro (especificamente a entidades
bancárias como por exemplo CaixaBank, que se converteu na primeira entidade
financiera do mundo a permitir o levantamento de dinheiro nos Multibancos através do
reconhecimento facial que vendem), que fechou o ano de 2019 como o valor mais
revalorizado na Bolsa espanhola, com um aumento de 316%.
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Perfecto Palacio López, sócio da PROMO SWIPE, S.L. através de uma empresa que,
embora se dedique ao aluguer de imóveis por conta própria, engloba vários negócios,
como por exemplo a sua participação em Tuwyncar Sport S.L.U. (o concessionário
Porsche em Alicante).
Perfecto Palácio López foi nomeado presidente do Instituto de Estudos Económicos da
Província de Alicante (INECA) em 2015, e é o atual presidente da Confederação
Empresarial da Comunidade Valenciana.
Além disso, o grupo empresarial gerido por ele e pela sua família têm a concessão para
várias operações relacionadas com o Porto de Alicante, realizando projetos como a
reparação e revisão de embarcações, e inclusive a instalação de locais de
abastecimentos, restauração e até escolas de mergulho ou náutica.
Juan Alfonso Ortiz Company, participa através do seu veículo financeiro, dedicado a
produção de energia elétrica e de outros tipos de energia, bem como à compra, venda,
exploração, de imóveis e propriedades urbanas e rústicas, etc.
Além disso, é Tabelião em Almansa (Albacete), bem como secretário do Conselho de
Administração da FACEPHI BIOMETRIA, S.A.
Desde 2020 é também representante da ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L., que é uma
empresa espanhola líder em transformação digital, especializada na contratação
eletrónica, identidade online e assinatura digital com garantia legal, cujo objetivo é
oferecer soluções tecnológicas avançadas e flexíveis, visando melhorar a experiência do
cliente. Foi adquirida pela FACEPHI BIOMETRIA, S.A. no ano passado, sendo esta
empresa a única administradora.
Fernando Orteso sócio de Promo Swipe com vasta experiência nos mercados
financeiros, consultor da Bolsa de Madrid entre os anos de 2.000/2010, Barclays, etc.
Jesús Pérez CEO de Crypto Plaza en España, colaborador da criação do Token de Promo
Swipe.
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Angel Gallegos sócio de Promo Swipe no México, Presidente do Comite Técnico
Nacional de Empreendimento no México.
David James Wood associado da Promo Swipe no Reino Unido, especialista em trading.
Existem outros sócios e parceiros de referência no contexto da Promo Swipe, que não
aparecem neste documento, alguns deles especialistas em Cryptomoneda.
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3. Estrutura da Promo Swipe
PROMO SWIPE,
S.L./S.A.

MASTER POR PAÍSES

LICENÇAS

CONTRIBUINTES

MARCAS BRANCAS

ANUNCIANTES

4. Operações em Curso, Principais Atividades e Mercados
Atualmente a PROMO SWIPE, S.L. está em pleno processo de expansão. Em seguida,
repassamos alguns dos êxitos alcançados até o momento:
•

Master de Portugal: a assinatura foi levada a cabo no dia 3 de dezembro de 2020.

•

Master de Bélgica e França: a 1 de abril de 2020 foi levada a cabo a assinatura do
contracto de Master de França, Valónia e Bruxelas com Jacky Frappart, especificando
a atuação em cada zona e os objetivos a cumprir.

•

Master UK: no dia 6 de julho de 2020 foi assinado o contracto de Master no território
de Reino Unido com David James Wood, em nome e representação de WOOD &
CHANDLER ADMINISTRATION LTD, empresa dedicada ao sector de seguros.
Além disso, foram assinados contractos de Licenciamento, de acordo com a zona de
Reino Unido, estabelecendo objetivos e comissões para a sua realização.

•

PROLIGA: no dia 27 de agosto de 2020 foi assinado o contracto de colaboração entre
PROMO SWIPE, S.L. e PROLIGA.
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PROLIGA é uma Associação que visa objetivos, entre outros, estão o incentivo e o
fomento de todo tipo de atividades relacionadas com o futebol de categoria nacional
e âmbito não profissional (2ª Divisão B, 3ª Divisão, Divisão de Honra Juvenil e Liga
Nacional Juvenil da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF)) que contribuam
para o progresso, o desenvolvimento e a divulgação deste, bem como a defesa dos
interesses dos seus Clubes associados e a sua representação perante qualquer
pessoa, entidade ou organismo público ou privado que inclui, quando for
apropriado, a exploração comercial, publicitária ou de outro tipo no sentido mais
amplo, tanto da Associação como das atividades desportivas que esta organiza, está
atualmente associada a 250 Clubes de futebol.
Enquanto o contracto estiver em vigor, a PROLIGA será obrigada em relação com a
PROMO SWIPE, S.L. a realizar atuações de divulgação de atividades relacionadas à
mesma, tais como a divulgação das assinaturas de contractos nas redes sociais nas
quais tenha contas operativas, inserção do logo da PROMO SWIPE, S.L. na página
web oficial (www.proliga.es), permitir a PROMO SWIPE, S.L. estar presente para
informar sobre seus produtos em algunas das reuniões que a PROLIGA realiza com
associados em diferentes Comunidades Autónomas, e fornecer a PROMO SWIPE, S.L.
uma lista dos associados à PROLIGA incluido a pessoa de contacto e a morada
cadastral do Clube para que a PROMO SWIPE, S.L. possa enviar sua publicidade
impressa aos associados, além de muitas outras ações.
•

Master México: no dia 5 de novembro de 2020 o contracto de Master foi assinado
no território do México com Ángel Gallegos Rodríguez, em nome e representação de
ONE TO ONE SERVICIOS FINANCEIROS, S.C., uma empresa global de consultoria
global especializado na compra e venda de empresas.
Ángel Gallegos Rodríguez também é presidente do Comité Técnico Nacional de
Empreendimento, cargo inserido no Conselho Diretivo Nacional 2021 do Instituto
Mexicano de Executivos de Finanças, uma associaação civil sem fins lucrativos que
convoca e reúne membros destacados do sector financeiro mexicano, que está
presente em 20 cidades do país através dos Grupos IMEF, e cuja missão é ser a
instituição de referência para o conhecimento, a investigação, a divulgação e o
Promo Swipe S.L.

Calle México 20, Planta 5 - Edificio Marsamar - 03008 Alicante (España)

intercâmbio das melhores práticas de gestão financeira e económica com enfoque
social no México.
•

Real Betis Balompié: no dia 24 de junho de 2021 foi assinado o contracto de
colaboração entre PROMO SWIPE, S.L. e Real Betis Balompié.

•

Foram assinados contractos de colaboração com vários clubes de futebol, como por
exemplo o Club Polideportivo Cacereño, o Club S.D. Logroñés e o Xerez Deportivo
Futbol Club.

A PROMO SWIPE, S.L. está em fase de negociação com equipas como o Valencia Club de
Fútbol e o Cádiz Club de Fútbol.
Além disso, tem mantido conversações com o Real Madrid Club de Fútbol, as
negociações encontram-se em um estado avançado e estamos a realizar provas de
integração entre plataformas.
Estamos também alinhando posturas com o DUX Internacional de Madrid e o Club
Deportivo Las Rozas.
A nível internacional, através do México, estão a efectuar-se conversações com os
responsáveis do World Trade Center, um complexo de edificios financeiros com
presença em vários países.
Estão atualmente em curso negociações para a implementação da marca em outros
países, como, por exemplo, na Bulgária e países da América do Sul.

5. Promo Swipe Coin
“Token” é um termo utilizado para se referir a uma unidade de valor emitida por uma
entidade privada. Embora tenha semelhanças com as moedas criptográficas, como o
“bitcoin”, pois dispõem de um valor aceite por uma comunidade e se fundamenta na
tecnologia blockchain, é um conceito mais amplo, com um número infinito de
utilizações. Numa rede privada, um token pode ser utilizado para outorgar um direito,
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para pagar pela realização de um trabalho, como incentivo, como porta de entrada para
serviços extras, para facilitar uma melhor experiência do utilizador, etc.
Com a finalidade de aproveitar as vantagens que podem supor tanto a nível interno
como externo a exploração desta tecnologia, a PROMO SWIPE, S.L. vai emitir o seu
próprio token, denominado “Promo Swipe Coin” (PSC).
Foi aprovado em um conselho de sócios a criação de 390.000.000 Promo Swipe Coin,
bem como uma ICO (Initial Coin Offering) ou Oferta Inicial de Moedas, distribuindo-as
em uma fase inicial de desenvolvimento. Trata-se de uma edição de token limitada,
portanto não haverá emissão de maiores quantidades de token no futuro. O valor inicial
da totalidade das Promo Swipe Coin é de 0,10 euros, 0,122 dólares.
A ICO é feita com uma oferta de 30 % no primeiro ano, dos quais no máximo 20.5000.000
token serão colocados a disposição de todos os sócios de Promo Swipe
Para os associados de Promo Swipe e compradores profissionais serão postos a venda o
total de 95.000.000 token.
Livre disposição do equivalente a 1.500.000 token.
Com a finalidade de evitar que se produza um “exit scam” ou uma fraude de saída
através de ações que se enquadrem na figura de “pump and dump”, o desbloqueio de
tokens vendidos na ICO será feito progressivamente (117.000.000 PSC):

Desbloqueio de Tokens Vendidos na ICO
•

Primeira semana de colocação da listagem de token: 20% (23.400.000 PSC) que
estará livremente disponível, e o restante proporcionalmente a todos os
investidores.

•

Dois meses a partir da finalização da data anterior: 10% (11.700.000 PSC)
correspondentes a parte proporcional de todos os investidores. As fases seguintes
seriam antecipadas se o preço do token fosse valorizado em 2.000%.
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•

Quatro meses a partir da colocação da listagem de token: 10% (11.700.000 PSC)
correspondentes a parte proporcional de todos os investidores. As fases seguintes
seriam antecipadas se o preço do token fosse revalorizado em 1.000% sobre o preço
do ponto anterior.

•

Seis meses a partir da colocação da listagem, de token: 20% (23.400.000 PSC)
correspondentes a parte proporcional de todos os investidores.

•

Nove meses a partir da colocação da listagem de token: 20% (23.400.000 PSC)
correspondentes a parte proporcional de todos os investidores.

•

Doze meses a partir da colocação da listagem de token: 20% (23.400.000 PSC)
correspondentes a parte proporcional de todos os investidores.

Emissão de PSC no Mercado
•

Segundo ano: 20% (78.000.000 PSC) serão colocados no mercado em 4 fases, ao
longo do ano e com pelo menos um mês de intervalo entre elas.

•

Terceiro ano: 25% (97.500.000 PSC) serão colocados no mercado em 4 fases, ao
longo do ano e com pelo menos um mês de intervalo entre elas.

•

A partir do quarto ano: 25% (97.500.000 PSC) serão colocados no mercado no
momento que for considerado oportuno a partir do quarto ano, nunca durante o
quarto ano.
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5.1. Tipos de Investidores
Distinguem-se entre quatro tipos de investidores:
•

Sócios:

pessoas

físicas

ou

jurídicas

que

detenham

a

titularidade

de

participações/ações da sociedade. Foi acordada a possibilidade de adquisição
preferencial por parte dos sócios, com o lmite de 20.500.000 tokens, para eles
haverá um “lock up” parcial de 12 meses conforme acordado no ponto cinco.
•

Asosciados: pessoas físicas ou jurídicas que assinaram um contracto de colaboração
com a Promo Swipe como por exemplo a transferência de direitos num determinado
território, para eles haverá um lock up parcial de 12 meses conforme o acordado no
ponto cinco.

•

Terceiros que pagam mais de 20.000 euros: pessoas físicas ou jurídicas que estão
interessadas em adquirir, por mais de 20.000 euros, um determinado montante de
Promo Swipe Coin e que anteriormente não tenham tido relação com a empresa,
para eles haverá um lock up parcial de 12 meses segundo o acordado no ponto cinco.

•

Terceiros que pagam menos de 20.000 euros: pessoas físicas ou jurídicas que estão
interessadas em adquirir, por menos de 20.000 euros, um determinado montante
de Promo Swipe Coin e que anteriormente não tenham tido relação com a empresa.

5.2. Pagamento e Clausula de Lock Up
Uma vez assinado o contracto de compra e venda, o pagamento será afetuado de acordo
com os termos dispostos no contracto.
Em caso de anulação da compra por parte do comprador, quer seja por notificação
expressa ou por falta de pagamento de qualquer uma das prestações, o comprador
perderá os montantes que foram postos à disposição da empresa em conceito de sinal
ao assinarem o contracto, pagos por conta do preço.
Deste modo, a empresa recorre à figura de “vesting” para garantir a permanência dos
compradores, assegurando assim o compromisso e estabilidade. Para este efeito, está
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estabelecida a cláusula no contracto de “lock up” mediante a qual, durante o período
de 12 meses a contar desde a colocação da listagem de token, haverá um lock up parcial
equivalente a 100% do que foi adquirido neste ato, a partir da primeira colocação da
listagem de token, o comprador receberá seus tokens de acordo com o que está
estabelecido neste ato na cláusula 5 DESBLOQUEO DE TOKENS VENDIDOS. Além disso,
o comprador compromete-se a não vender, alienar, ceder, emprestar, constituir ónus,
usufrutos, ou em geral efetuar nenhum ato de alienação ou ónus sobre qualquer Promo
Swipe Coin das quais possa ser titular até o dia seguinte à saída ao mercado dos tokens.
No caso de querer fazer a transferência de Promo Swipe Coin por qualquer motivo, antes
do decorrer do prazo acima mencionado, o Comprador decerá oferecê-lo ao Vendedor,
ou seja, à empresa PROMO SWIPE. Esta opção de compra terá, como preço de compra,
o menor valor entre o preço de custo da adquisição pago pelo comprador no momento
da aquisição dos tokens, ou do seu valor líquido contábel.

5.3. Motivação da ICO e Destino dos Rendimentos
ICO é uma oportunidade única de investimento e uma oportunidade para recuperar com
crescimento esse mesmo investimento. Prevê-se que esta oferta aumentará a
participação dos acionistas da Sociedade, permitirá a entrada e a colaboração de
investidores institucionais, melhorando o acesso da Empresa nos mercados
internacionais, facilitando assim o seu crescimento e consequentemente o sucesso
futuro para os seus acionistas.
Finalmente, espera-se que este projeto contribua para um melhor reconhecimento da
marca, aumentando a qualidade do seu perfil global como empresa, reforçando o
prestígio de PROMO SWIPE, S.L. a nível global.
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5.4. Folha de Roteiro
•

Junho e Julho de 2021
o Difusão de informação e realização das primeiras transações através da ICO.
o Início dos desenvolvimentos técnicos:
§

Desenvolvimento do token. Será desenvolvido um token ERC20 que
pode ser implementado em qualquer rede de blockchain que cumpra
o padrão EVM (Ethereum Virtual Machine) como são Ethereum, BSC,
xDAI, Matic (Polygon), etc.

•

Desenvolvimento de um SmartContract de Vesting: Será desenvolvido
um SmartContract no qual podem ser depositados e bloqueados
temporalmente os tokens das vendas iniciais. Inclui também o
desenvolvimento de um painel de controlo para que um utilizador
administrador possa gerir o contracto de Vesting.

§

Desenvolvimento de um painel de controlo para que um utilizador
administrador possa gerir o contracto de Vesting.

•

Terceiro trimestre de 2021
o Desenvolvimentos técnicos finalizados.
o Desenvolvimento de um aplicativo móvel para fins informativos sobre o
token.
o Market making: Os tokens requerem de liquidez para que os utilizadores
possam comprá-los/vendê-los. Estratégia de colocação da listagem de token
numa exchange descentralizada.
o Implantação da colocação da listagem em testnet.
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•

Quarto trimestre de 2021:
o Implantação do token em mainnet.
o Configuração do token em Etherscan: Assim que for implantado, para que a
informação de token apareça corretamente.
o Colocação da listagem de token em exchange descentralizado.
o Emissões acordadas até o final do ano. Anúncios nos meios de comunicação
e criação de redes sociais de seguidores.

•

2023. Emissão de 20% dos tokens (78.000.000 PSC).

•

2024. Emissão de 25% dos tokens (97.500.000 PSC).

•

2025. Emissão de 25% dos tokens (97.500.000 PSC).
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5.5. Utilidade da Moeda
Promo Swipe Coin foi criada com o bojetivo de se possa ser trocada no círculo de Promo
Swipe, S.L., bem como nos comércios que fazem parte da atividade da empresa. Desta
formas são simplificadas as relações e transações entre utilizadores e comerciantes,
resultando num canal útil e rápido. Além disso, a posse de PSC, poderá ser usada em
determinados momentos para usufruir de beneficios extra na plataforma de Promo
Swipe.

Este documento constitui tanto um relatório como um compromisso para a empresa,
ao qual aderirá nas suas acções.
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