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Sovryn levanta US$ 2,1 
milhões e lança plataforma 
Bitcoin-Native DeFi em RSK
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Gibraltar – 15 de dezembro de 2020

A Sovryn, uma plataforma descentralizada para negociação e 
empréstimo de Bitcoin, foi lançada e está totalmente aberta ao 
público hoje. Os usuários podem negociar Bitcoin de maneira 
sem permissão, sem custódia e resistente à censura usando o 
aplicativo Sovryn. A Sovryn é desenvolvido em RSK, a 
plataforma de contrato inteligente alimentada por Bitcoin. Em 
breve, a Sovryn também deverá lançar sua plataforma de 
governança descentralizada. 

O lançamento acontece depois que a Sovryn arrecadou com 
sucesso US$ 2,1 milhões em financiamento em uma rodada que 
foi superestimada em US$ 1 milhão. No entanto, os fundadores 
da Sovryn limitaram o financiamento em US$ 2,1 milhões, já que 
o valor simboliza o suprimento máximo total de Bitcoin. O 
investidor líder no projeto é o Greenfield One, com participação 
da Collider Ventures e Monday Capital, junto com outros fundos 
fornecidos por investidores com valor significativo em bitcoin. 
Collider Labs e BlockVentures estavam entre os primeiros a se 
juntar à Sovryn, contribuindo com capital inicial e apoio próximo.

O apetite insaciável por finanças descentralizadas entre a 
comunidade de criptomoedas foi uma das tendências 
definidoras de 2020. No entanto, até agora, as oportunidades 
de lucrar com o valor considerável do Bitcoin, o ativo mais 
valioso da criptomoeda, têm sido limitadas no setor DeFi. 

Sovryn é uma tecnologia Bitcoin Layer 2, alavancando os 
recursos do sidechain RSK Bitcoin. A Sovryn oferece negociação 
e empréstimo de BTC nativos e sem custódia. Os usuários 
podem negociar comprados ou vendidos com alavancagem de 
até cinco vezes e permitir que os detentores de stablecoin BTC, 
USDT e Dollar on Chain (DOC) ganhem juros emprestando seus 
ativos. Eles também podem tirar proveito de swaps de baixo 
custo e baixo deslizamento entre BTC, USDT e DOC usando o 
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câmbio descentralizado Sovryn com market makers 
automatizados. 

Antes do lançamento, a comunidade Sovryn e os principais 
desenvolvedores passaram três meses testando e auditando a 
funcionalidade da plataforma.

Em contraste com as plataformas centralizadas, que foram 
assoladas por problemas este ano, incluindo hacks e acusações 
criminais, a Sovryn é totalmente sem custódia, resistente à 
censura, sem nenhum risco de contraparte de alternativas 
centralizadas. 

O lançamento da Sovryn é um avanço significativo nas finanças 
descentralizadas com base no Bitcoin. RSK se beneficia de 
tempos de bloqueio mais rápidos de cerca de 30 segundos em 
comparação com os 10 minutos da rede Bitcoin. Ao mesmo 
tempo, RSK é fundido com BTC, tem mais de 50% da taxa de 
hash da rede Bitcoin, tornando-se a plataforma de contrato 
inteligente mais segura para aplicativos DeFi, e 
exponencialmente mais segura do que Ethereum. 
Edan Yago, um dos fundadores da comunidade Sovryn 
comentou: “O Bitcoin criou um sistema monetário 
descentralizado. Com a Sovryn, também oferecemos ao Bitcoin 
um sistema financeiro descentralizado. Sovryn é para aqueles 
que valorizam a auto-soberania e que desejam manter o 
controle de suas chaves e dados privados. Com a Sovryn, 
empréstimos, negociações e alavancagem não têm permissão e 
são resistentes à censura ”.
  Diego Gutierrez Zaldivar, CEO da IOVlabs adicionou: “Bitcoin 
oferece o maior mercado endereçável para defi. RSK construído 
sobre Bitcoin é a plataforma de contrato inteligente mais segura 
do mundo e permite maior escalabilidade e baixos custos de 
transação. Estamos muito entusiasmados com o lançamento da 
plataforma de negociação e empréstimo Sovryn, que oferece 
uma oferta muito forte para manter o impulso no espaço Defi 
para Bitcoin ”.

Além da plataforma DeFi, Sovryn lançará seus contratos de 
governança descentralizada ainda este mês. Os primeiros 
usuários do protocolo Sovryn terão acesso exclusivo à venda do 
token SOV 'Genesis' prevista para o final do primeiro trimestre 
de 2020. A governança da Sovryn é bifurcada da governança 
composta, que já está estabelecida como uma plataforma 
estável e confiável para propor e votar mudanças. Os 
detentores de tokens podem enviar sugestões e votar com base 
na proporção de tokens SOV que possuem, e as propostas 
bem-sucedidas serão agendadas no contrato de bloqueio de 
tempo. Uma participação simbólica mínima e um quorum mínimo 
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Sobre Sovryn
Sovryn é uma plataforma de negociação e empréstimo descentralizada baseada em Bitcoin. É 
desenvolvido em RSK, uma cadeia lateral do blockchain Bitcoin alimentado por merge-mining, e é 
governado pela comunidade.
Para obter mais informações, visite https://sovryn.app/

Sobre RSK
A rede RSK é a plataforma de contrato inteligente mais segura do mundo, protegida pelo poder de 
hash incomparável do Bitcoin por meio da mineração por mesclagem. 
A RSK agrega valor e funcionalidade ao ecossistema bitcoin, permitindo contratos inteligentes, 
pagamentos quase instantâneos e maior escalabilidade.
A rede pode ser dimensionada para até 100 transações por segundo sem sacrificar a 
descentralização e reduz o armazenamento e a largura de banda usando verificação probabilística, 
detecção de fraude e muito mais.
Para obter mais informações, visite https://www.rsk.co/rsk-blockchain/ 

são necessários para fazer propostas bem-sucedidas; entretanto, quanto mais tempo a 
aposta for mantida, mais peso terá o voto.
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