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Coinsilium Group Limited: Nifty 
Labs inicia o desenvolvimento para 
o mercado 'NFT on Bitcoin' 
baseado em RSK 
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Londres, Reino Unido, 11 de maio de 2021 

A Coinsilium Group Limited (AQSE: COIN) (OTCQB: CINGF),uma 
venture builder de Blockchain e Open Finance, tem o prazer de 
anunciar que sua subsidiária integral de Gibraltar, Nifty Labs Limited 
("Nifty Labs") , através da parceria com a Indorse Pte. Ltd. ("Indorse"), 
iniciou o trabalho de desenvolvimento em um novo projeto de Token 
Não Fungível ("NFT") para criar um mercado ‘NFT on Bitcoin’ 
alimentado pela RSK blockchain, a plataforma de contrato 
inteligente protegida pela rede Bitcoin.

Destaques:
--->O trabalho de desenvolvimento na plataforma de mercado NFT já 
foi iniciado, com conclusão prevista para cerca de 6 meses
--->Solução de mercado para tokens NFT a serem construídos usando 
a tecnologia da RSK blockchain, permitindo ‘NFTs em Bitcoin’
--->O foco inicial será em casos de uso de NFT, como arte digital, 
música, esportes, jogos e ativos de metaverso
--->A RSK priorizará a construção de ponte de token permitindo a 
transferência e movimentação de NFTs padrão de RSK blockchain 
para outros NFTs padrão de blockchain, incluindo Ethereum ERC721

Trabalho de desenvolvimento para NFT Marketplace 

As especificações iniciais de construção são para uma solução de 
plataforma de mercado técnica abrangente e de uso geral para 
tokens NFT via RSK blockchain. Estima-se que cunhar e transacionar 
NFTs em RSK seja um meio mais econômico devido às taxas de 
transação mais baixas incorridas pelos usuários de blockchain da 
RSK.  Uma equipe de três desenvolvedores de software, um designer 
e um gerente de projeto foram implantados para trabalhar na fase 
inicial de comissionamento e construção.

A plataforma incorporará vários módulos, incluindo um minter NFT, 
uma galeria e a capacidade de negociar NFTs por tokens 
alternativos baseados em RSK, como RBTC (bitcoin em RSK 
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vinculado a bitcoin por meio de um peg de 2 vias conhecido como 
Powpeg), RIF, Money on Chain stablecoins, como Dollar on Chain 
('DOC') e Rif Dollar on Chain ('RDOC') e tokens de governança Money 
on Chain ('MOC').

O mercado será inicialmente construído para hospedar as categorias 
NFT mais populares, que atualmente incluem arte digital, esportes, 
música e jogos e ativos de metaverso, como parcelas de terreno 
virtual e avatares 3D. Pretende-se que o mercado tenha a 
capacidade de oferecer funcionalidades semelhantes às disponíveis 
em outros mercados NFT populares e com compatibilidade potencial 
com NFTs em outras plataformas. As opções futuras também podem 
incluir interoperabilidade entre vários protocolos de blockchain da 
camada 1 um e da camada 2 e dois.

A equipe RSK informou à Coinsilium que priorizará o trabalho de 
desenvolvimento em uma ponte de tokens NFT como um 
complemento à ponte existente para tokens fungíveis. Isso permitirá 
a transição de NFTs padrão de RSK blockchain para outros NFTs 
padrão de blockchain, como o padrão Ethereum ERC721. Em sua 
primeira iteração, pode-se esperar que a ponte de token NFT ofereça 
interoperabilidade entre o mercado emergente 'NFT on Bitcoin' e o 
NFT estabelecido nos mercados Ethereum, abrindo portas para um 
número muito maior de atores no espaço NFT para usar e interagir 
com NFTs em Bitcoin.

A construção e o desenvolvimento dos aspectos técnicos do 
mercado devem levar até seis meses para serem concluídos. Os 
prazos para conclusão e entrega de funcionalidade técnica total 
também dependem de vários fatores externos, o mais significativo 
dos quais sendo a conclusão e ativação da ponte NFT Token. Mais 
atualizações serão fornecidas ao mercado em tempo hábil.

O CEO da Coinsilium, Eddy Travia, comentou: “O anúncio dos 
detalhes iniciais para a construção e desenvolvimento do mercado 
‘NFT de Bitcoin’ marca um momento significativo à medida que 
aceleramos nossas atividades comerciais em conjunto com o rápido 
crescimento de NFTs. O setor está alimentando uma nova onda de 
adoção de criptomoedas e estamos confiantes de que o mercado 
NFT desenvolvido pela Nifty Labs no RSK demonstrará que o Bitcoin, 
o blockchain mais seguro de todos, se tornará uma parte importante 
da história de sucesso do NFT. 

“Embora o espaço NFT esteja em um estágio inicial de 
desenvolvimento, nossos parceiros na Indorse têm experiência 
significativa no projeto de contratos inteligentes complexos; tendo 
demonstrado seu know-how com o lançamento público alfa do 'Nifty 
Scanner', uma solução de software de análise de ativos digitais para 
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NFTs. A Indorse é, portanto, o parceiro ideal para o desenvolvimento 
do mercado e estamos ansiosos para atualizar o mercado conforme 
o progresso é feito.”

O CEO da IOV Labs (controladora da RSK), Diego Gutierrez Zaldivar, 
comentou: Os NFTs estão apoiando o cenário de blockchain e ativos 
digitais em expansão, e seus casos de uso - que vão desde arte, 
música, conteúdo e propriedade virtual - continuam a crescer em um 
ritmo exponencial. O mundo está apenas se aquecendo com as 
possibilidades infinitas que os NFTs oferecem. Dada a importância 
deste mercado florescente, estamos trabalhando em uma ponte 
simbólica que permitirá a movimentação contínua de ativos entre as 
redes. Estamos entusiasmados com o acordo entre a Coinsilium e a 
Nifty Labs que escolheu a RSK para desenvolver um mercado de NFT, 
trazendo a segurança incomparável do Bitcoin para o espaço e 
permitindo que a RSK se torne um jogador importante na economia 
dominada por NFT de amanhã.”

Coinsilium e Indorse
Conforme anunciado em 2 de março de 2021, a Nifty Labs celebrou 
um memorando de entendimento ("MoU") com a Indorse, uma 
empresa de Cingapura na qual a Coinsilium detém uma participação 
acionária de 10%, para formar uma parceria a fim de lançar um 
estúdio de desenvolvimento de tecnologia da NFT em Gibraltar. 

Em 22 de março de 2021, a Coinsilium anunciou que havia fornecido 
um capital de giro inicial e instalação de desenvolvimento de até 
GBP250.000 para a Nifty Labs. Uma proporção desses fundos foi 
alocada para o comissionamento e desenvolvimento acelerado da 
primeira solução de plataforma NFT proprietária da Nifty Labs. A 
Indorse gerenciará os aspectos técnicos do projeto sob a supervisão 
de seu CEO e líder em tecnologia, Gaurang Torvekar.

Divulgação: A Coinsilium detém uma participação de 1.951.846 tokens 
RIF (RSK Infrastructure Framework). O presidente da Coinsilium, 
Malcolm Palle, é diretor da IOV Labs Ltd, a empresa-mãe da RSK.

Os diretores do Coinsilium Group Limited assumem a 
responsabilidade por este anúncio.
 
 Para obter informações adicionais, entre em contato com:

Coinsilium Group Limited
Malcolm Palle, Diretor 
Executivo
Eddy Travia, CEO
+44 (0) 7785 381 089
www.coinsilium.com

Peterhouse Capital Limited
Guy Miller / Mark Anwyl
(Consultor da AQSE Growth 
Market Corporate)
+44 (0) 207 469 0930

SI Capital Limited
Nick Emerson
(Corretor)
+44 (0) 1483 413 500

https://www.coinsilium.com/
https://www.iovlabs.org/
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Sobre a Coinsilium
 
Coinsilium é uma venture builder 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 IOV Labs, empresa de pro-
tocolo blockchain top 100, para estabelecer uma Joint Venture Company 50/50 em 
Singapura para promover e comercializar produtos, serviços e tecnologias da RSK em 
mercados globais e para promover a adoção na região do token RIF 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, com sede em Lon-
dres, sob o símbolo "COIN", e no OTCQB Venture Market ("OTCQB") em Nova York sob 
o símbolo "CINGF".
 
Para obter informações adicionais, acesse www.coinsilium.com ou siga
@CoinsiliumGroup on Twitter

Notas para o editor:

As vendas totais de NFT em 2020 valeram cerca de US$ 250 milhões e aumentaram 
2.100%, para US$ 2 bilhões no primeiro trimestre de 2021, de acordo com um  
relatório  publicado pela NonFungible.com.

Em 20 de abril de 2021, a Coinsilium anunciou que a Indorse havia lançado a versão 
alfa pública do 'Nifty Scanner’, uma ferramenta de análise de ativos digitais que 
oferece informações básicas essenciais detalhadas sobre como e onde estão os 
ativos (a mídia e os metadados) associados a um NFT são armazenados. O Nifty 
Scanner é uma extensão do navegador disponível no Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Opera e Brave. O Nifty Scanner atualmente exibe dados de NFTs à venda no Open-
Sea e em breve também será compatível com outros mercados populares.

https://nonfungible.com/subscribe/nft-report-q1-2021/
https://ecosystem.indorse.io/nft-extension
https://ecosystem.indorse.io/nft-extension
https://www.iovlabs.org/

