Rice Exchange é uma plataforma digital que permite que
vendedores, compradores e terceiros troquem o arroz de
maneira mais rápida, menos costosa e segura
Rice Exchange is a digital platform tat
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Nossa exclusiva plataforma digital integrada con à tecnología blockchain
and
1 safer way.

proporciona segurança, confiança entre os usuários, redução de riscos e redução de
custos para a Indústria de Arroz, beneficiando TODOS os participantes.

2

Uma vez que um mercado tenha sido criado, os compradores e vendedores terão as
vantagens de preços verificáveis e o bom posicionamento adquirido através da
reputação online.
Compradores e vendedores: para acessar e usar a Plataforma, eles devem se registrar. Isso
permitirá que eles fechem acordos de maneira fácil e segura, pois a identidade de nossos
usuários será verificada. Os acordos fechados em nossa plataforma serão pagos na moeda
escolhida pelos participantes.

Prestadores de serviços: Bancos, Empresas de Navegação e Seguradoras poderão acessar
informações verificáveis e precisas através de nossa plataforma Rice Exchange, que lhes
permitirá oferecer serviços exclusivos para compradores, vendedores e terceiros. Nossa
equipe técnica altamente qualificada irá ajudá-lo a integrar sua plataforma à nossa. O Rice
Exchange usa o Hyperledger, uma rede privada autorizada e suportada pela IBM.

Como são usados os Tokens na Troca de Arroz: Compradores, vendedores e terceiros
envolvidos no comércio e troca de arroz usando a plataforma Rice Exchange serão
recompensados com a alocação de Tokens. Esses Tokens podem ser usados para acessar
serviços na plataforma ou podem ser vendidos para outros participantes.

Incentivos em Tokens para Usuários e Intermediários
Programa de Incentivo para Usuários Pioneiros = 30.000.000 de Tokens.
Programa de Incentivo do Usuário = 25.000.000 de Tokens
Programa de Incentivo de Intermediários = 20.000.000 de Tokens

Aqueles que compartilham nossa visão de criar uma rede
eficiente baseada na reputação online poderão acessar o
Programa de Incentivos aos Usuários Pioneiros.
Aqueles que usam o Rice Exchange durante os primeiros
4 milhões de toneladas de volume negociado (Usuários
de Primeira Vez) ou aqueles que usam a plataforma com
frequência (Usuários Frequentes), terão acesso ao
Programa de Incentivos para Usuários.
Qualquer um que traga novos usuários para a plataforma,
seja um de nossos representantes comerciais, um
provedor de serviços ou até mesmo outro usuário,
também terá o direito a uma atribuição em Tokens.
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Desde que começamos com o
programa Early Adopters em 1 de
outubro, conseguimos mais de 150
participantes com um volume total que
excede 7 milhões de toneladas de
arroz. Compradores e vendedores da
Ásia, África, América Latina e Europa.

Inscripçoes na Plataforma: 4º
Trim. 2018 / Lançamento
Comercial: 1º Trim. 2018

O Conselho de Diretores da Rice Exchange é uma equipe altamente qualificada e capaz, com as
habilidades necessárias para construir e administrar um mercado para a complexa cadeia de
suprimento de arroz.

Stephen Edkins, CEO – Investidor global que listou

empresas na LSE e na NYSE.
Frank Gouverne, COO – Projetou a plataforma com

Don Oparah, CTO – Engenheiro de Computação

educado em Cambridge com uma importante
experiência em Start-Ups.

base em 32 anos de experiência no mundo do Adolfo Bohmer, CFO / Latam – Profissional
arroz.
experiente em mercados de capitais e gerente
de risco com fortes vínculos no mundo
Christian Schmitz, CMO / Asia Pacifico – Especialista
agrícola.
em arroz com experiência na Bayer e na BASF.
Está baseado no Japão.

A fórmula do Rice Exchange
A Rice Exchange é a primeira plataforma digital projetada especificamente para negociar o produto
agrícola mais consumido no mundo: o arroz.
A troca de arroz em nossa plataforma elimina os custos de transação desnecessários e reduz outros
custos, permitindo melhores preços de serviços e benefícios para todas as partes: produtores,
vendedores, compradores e prestadores de serviços.
A Rice Exchange utiliza a tecnologia Blockchain, que moderniza as cadeias de suprimentos e cria
economias significativas de tempo e custo. Ele permite que provedores de serviços, como bancos,
seguradoras e companhias de navegação, reduzam os riscos e ofereçam cotações mais competitivas
para os participantes do mercado de arroz. Louis Dreyfus completou uma troca de 60.000 toneladas de
soja entre os EUA UU e a China usando a tecnologia Blockchain em janeiro de 2018 - o tempo de
processamento foi reduzido para um quinto do tempo usado para um comércio realizado de maneira
tradicional.
Os usuários do Rice Exchange se beneficiarão de maior transparência, liquidez, segurança, maior
frequência de trocas e menores custos de serviços de seguro, transporte e inspeção.
Nossa equipe tem ampla experiência em tecnologia, comércio de arroz e serviços financeiros. É por
isso que criamos o Rice Exchange, uma ferramenta digital segura, competitiva e fácil de usar.
Nossos representantes comerciais estão baseados na Europa, Ásia, África e América Latina. Hoje nossa
plataforma já está gerando uma grande expectativa globalmente e, portanto, prevemos grande
sucesso e rápida adoção no uso dela.
Rice Exchange está sediada na Suíça.

