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Londres, Reino Unido – 18 de agosto de 2020

A Coinsilium Group Limited (AQSE: COIN), venture operator no 
setor de Blockchain, DeFi e Crypto Finance, tem o prazer de 
anunciar que sua empresa de joint venture ('JVC') com a IOV 
Labs Ltd ('IOV') em Cingapura ('IOV Asia') assinou um 
Memorando de Entendimento ('MoU') com a sociedade anônima 
RedFOX Labs ('RedFOX'), sediada no Vietnã, para desenvolver 
negócios de Internet de rápido crescimento em e para 
Blockchain RSK na região do sudeste asiático.

Histórico
Em 8 de julho de 2020, a Coinsilium anunciou a celebração de 
um acordo de Joint Venture com a IOV para estabelecer uma 
Empresa de Joint Venture com divisão 50/50 em Cingapura, IOV 
Asia, com o objetivo de promover e comercializar produtos, 
serviços e tecnologias RSK nos mercados asiáticos. Eddy Travia, 
CEO da Coinsilium, também foi nomeado diretor da IOV Ásia. O 
MoU com a RedFOX representa o primeiro acordo comercial e 
técnico da IOV Asia. 

A RedFOX é uma venture buider no setor de blockchain com 
sede no Vietnã, que identifica e replica modelos de negócios 
exclusivos com foco nos mercados do sudeste asiático. A 
RedFOX trabalha para desenvolver, lançar e ampliar 
empreendimentos de alto crescimento no Sudeste Asiático. Seu 
foco é desbloquear o verdadeiro potencial de mercado da 
economia digital para serviços de alta demanda do consumidor, 
como e-commerce, e-media, e-travel e e-sports/gaming. 

MoU IOV Asia - RedFox
Espera-se que o MoU leve a acordos comerciais e técnicos 

Coinsilium-IOV Labs JV assina 
MoU com a RedFOX Labs para 
desenvolver negócios de 
Internet em rápido crescimento 
em e para Blockchain RSK.
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formais por meio dos quais a RedFOX migrará seus aplicativos 
para blockchain RSK e se tornará um hub para a experiência em 
tecnologia de blockchain RSK no Vietnã sob o guarda-chuva da 
IOV Asia JV.

De acordo com os termos do MoU, a IOV Asia ajudará a 
RedFOX com integração técnica, treinamento técnico e 
esforços conjuntos de marketing na região. Além de tornar seus 
aplicativos compatíveis com a tecnologia RSK e migrá-los para 
o blockchain RSK, a RedFOX também pretende se tornar um 
centro para educar, promover e comercializar soluções RSK e 
RSK Infrastructure Framework (RIF) no Vietnã,

O CEO da Coinsilium, Eddy Travia, comentou: “É uma satisfação 
anunciar o primeiro acordo sob a bandeira da IOV Asia e um 
novo parceiro no Sudeste Asiático. A RedFOX traz seu 
know-how e experiência em aplicativos digitais de 
hipercrescimento com uma equipe liderada por Ben Fairbank, 
ex-executivo de nível C para marcas globais como Virgin, 
Ooredoo e Grab. Ben tem experiência significativa no 
desenvolvimento e crescimento de negócios em mercados de 
rápido crescimento.  Por meio da IOV Asia, esperamos trabalhar 
com toda a equipe da RedFOX e estamos confiantes de que 
este acordo é o primeiro passo de uma relação ganha-ganha 
entre RedFOX, IOV e Coinsilium, que nos fornecerá um 
passaporte eficaz para o mercado vietnamita. O Vietnã é um 
dos mercados de crescimento mais rápido em comércio 
eletrônico dentre as nações do Sudeste Asiático, com uma taxa 
de crescimento anual composta de 49% no valor bruto de 
mercadoria de comércio eletrônico entre 2015 e 2019, 
aumentando de US $ 0,4 bilhões em 2015 para US $ 23 bilhões 
em 20191. Também consideramos esta parceria como um ajuste 
perfeito para a nova estratégia DeFi e Crypto Finance da 
Coinsilium, já que a RedFOX tem as habilidades e a rede para 
implantar soluções de Open Finance baseadas em RSK na 
região”

Ben Fairbank, CEO e cofundador da RedFOX Labs comentou: 
“Como um venture builder focado em empreendimentos de alto 
crescimento nos mercados emergentes do sudeste asiático, a 
capacidade de se mover com velocidade é fundamental.” 
“Estamos entusiasmados em anunciar a colaboração com a IOV 
Asia para construir juntos negócios de Internet de rápido 
crescimento em e para blockchain RSK. Como resultado do 
acordo, a RedFOX Labs será capaz de crescer mais 
rapidamente, terá acesso a algumas tecnologias e ferramentas 
incríveis, podendo implantar mais negócios exclusivos com foco 
nos setores de crescimento mais rápido da economia digital. 
Devido ao crescimento sem precedentes na região, a exigência 
para as empresas que desenvolvemos está além de nossa 
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Sobre a Coinsilium
Coinsilium é uma venture operator focada em Blockchain, DeFi e Crypto Finance. Como o primeiro 
IPO de uma empresa de blockchain em 2015, a Coinsilium aproveitou sua experiência e ampla rede 
para investir em projetos de blockchain líderes, como RSK/IOV Labs, Indorse e Blox. 

Em julho de 2020, a Coinsilium assinou um acordo com a empresa de protocolo blockchain global IOV 
Labs, para estabelecer uma empresa de Joint Venture com divisão 50/50 em Cingapura para 
promover e comercializar os produtos, serviços e tecnologias RSK nos mercados asiáticos, bem como 
promover a adoção na região do RIF Token que alimenta o ecossistema de soluções desenvolvidas 
pela RSK, seus parceiros e desenvolvedores em todo o mundo. 

As ações da Coinsilium são negociadas no AQSE Growth Market, o principal mercado para títulos não 
cotados operado pela Aquis Stock Exchange, bolsa de valores reconhecida pela Lei de serviços e 
mercados financeiros de 2000. 

Para obter informações adicionais, visite   www.coinsilium.com ou siga @CoinsiliumGroup no Twitter.

Sobre a RedFOX Labs
A RedFOX é um venture builder de blockchain com sede no Vietnã, que identifica e replica modelos 
de negócios de sucesso exclusivos para os mercados do sudeste asiático. A RedFOX trabalha para 
desenvolver, lançar e ampliar empreendimentos de alto crescimento no Sudeste Asiático. Seu foco é 
desbloquear o verdadeiro potencial de mercado da economia digital para serviços de alta demanda 
do consumidor, como e-commerce, e-media, e-travel e e-sports/gaming. A RedFOX desenvolve 
empresas que promovem o Acesso, Adoção e Aplicação para a Economia da Internet. A equipe da 
RedFOX inova com tecnologias emergentes, diferencia-se com experiência e valor de cliente 
superiores e mantém um foco implacável na Inclusão Digital.

Para obter mais informações, visite: https://redfoxlabs.io/

Sobre a IOV Labs
A IOV Labs é uma organização focada no desenvolvimento das plataformas necessárias para um 
novo sistema financeiro baseado em blockchain, que permitirá a inclusão financeira mundial e 
preencherá a lacuna entre essas tecnologias nascentes e a adoção em massa.

capacidade individual, portanto, esta colaboração permite que 
ambas as partes capitalizem as oportunidades que temos pela 
frente. A experiência de ambas as equipes, o conhecimento 
regional e os recursos tecnológicos se combinam para formar 
uma união formidável”.

O presidente-executivo da IOV Labs, Diego Gutierrez Zaldivar, 
comentou: “O sudeste da Ásia é uma das regiões do mundo 
onde esperamos que as tecnologias de blockchain tenham um 
impacto positivo significativo.  Estamos muito entusiasmados 
com a parceria com o REDFOX Labs, pois permitirá impulsionar 
o ecossistema RSK Blockchain e RSK Infrastructure Framework 
(RIF) na região, acelerando a  adoção da tecnologia no Vietnã, 
um mercado chave nesta região”.
1Fonte: Google & Temasek / Bain, e-Conomy SEA 2019  
https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2019/
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Atualmente, desenvolve várias implementações das plataformas RSK Smart Contract Network, RIF e 
Taringa. A RSK Network é a plataforma de Smart Contract mais segura do mundo, pois depende do 
poder de hash do Bitcoin. O RIF é um pacote de protocolos de infraestruturas abertos e 
descentralizados que permitem o desenvolvimento mais rápido, fácil e expansível de aplicativos 
distribuídos (dApps) dentro de um ambiente unificado a fim de permitir a adoção em massa do 
Bitcoin, RSK e Taringa (a maior rede social de língua espanhola da América Latina, com 30 milhões de 
usuários e 1.000 comunidades on-line ativas). Graças à integração com o Bitcoin, RSK e RIF ajudarão 
a moldar a internet do futuro, na qual indivíduos terão pleno controle de suas informações e valores.

Para informações adicionais, visite:  www.iovlabs.org, www.rsk.co, www.rifos.org y www.taringa.net.


