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Londres, Reino Unido, 11 de julho de 2019

A Coinsilium Group Limited (NEX:COIN), venture builder, 
consultoria e investidora no setor de blockchain que financia e 
gerencia o desenvolvimento de empresas de tecnologia 
blockchain em seus estágios iniciais, tem o prazer de anunciar 
que a Coinsilium (Gibraltar) Limited, subsidiária integral 
registrada em Gibraltar que presta serviços de consultoria, em 
parceria com a StartupToken Limited (“StartupToken”), uma 
hiperaceleradora na qual a Empresa detém participação de 
27,8%, e a IOV Labs Limited (antiga RIF Labs), uma organização 
que se dedica ao desenvolvimento da RSK Smart Contract 
Network e da RSK Infrastructure Framework (RIF OS), assinaram 
um contrato de consultoria estratégica (o “Contrato”) visando ao 
apoio e promoção das soluções em blockchain RSK e RIF OS 
nos mercados empresariais de Singapura e do Sudeste Asiático.

Especificamente, a parceria envolverá o estabelecimento e o 
suporte operacional contínuo ao recém-anunciado Hub de 
adoção da RSK a ser inaugurado em Singapura, com a 
Coinsilium e StartupToken, fornecendo consultoria na estratégia 
de investimentos e desenvolvimento comercial para a região. O 
novo hub estará focado no desenvolvimento de aplicativos de 
tecnologia blockchain abertos, seguros e fáceis de usar em 
parcerias com empresas e projetos de start-up locais. Henry 

Coinsilium, StartupToken e IOV 
Lab unem forças para acelerar 
a adoção das soluções em 
Blockchain RSK Smart Contract 
e RSK Infrastructure Framework 
(RIF OS) no Sudeste Asiático
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A subsidiária da Coinsilium em Gibraltar irá liderar os novos esforços de consultoria junto 
à StartupToken e à IOV Labs
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Sraigman, Chefe de desenvolvimento comercial da IOV Labs, irá 
gerenciar a nova filial em Singapura a partir do outono, quando 
se mudará.  

O CEO da Coinsilium, Eddy Travia, comentou: “É uma satisfação 
anunciar a colaboração estratégica entre a Coinsilium, a IOV 
Labs e a StartupToken. Não é segredo para ninguém o papel de 
Singapura como hub emergente da tecnologia blockchain na 
Ásia, sediando diversas empresas líderes do mercado em seu 
território e se orgulhando do espírito colaborativo que há entre 
os setores público e privado no país. Estamos confiantes de que 
as soluções em blockchain da RSK e RIF OS, com a ajuda da 
StartupToken, rapidamente ganharão espaço assim que as 
empresas asiáticas começarem a explorar formas de usar essa 
tecnologia na solução de problemas concretos. No momento 
adequado, esperamos expor mais detalhes ao mercado.” 

O Chefe de adoção da IOV Labs, Ruben Altman, comentou: “O 
Sudeste Asiático é uma das regiões-chave onde esperamos que 
as tecnologias blockchain causem um impacto tanto positivo 
quanto significativo. A parceria com a Coinsilium e StartupToken 
no apoio de nosso crescimento na região permitirá que a RSK 
amplie seu ecossistema localmente, dando passos largos na 
direção de nossa meta de disseminar a tecnologia blockchain 
na região e além.”

Já o CEO da StartupToken, Yacine Terai, comentou: “Como 
apoiadores de uma nova economia descentralizada e 
compartilhada, estamos animados em colaborar com a 
Coinsilium e a IOV Labs, com quem compartilhamos a meta de 
emancipar uma nova geração de empreendedores 
revolucionários graças à tecnologia blockchain.”

Para obter mais informações sobre a IOV Labs e as plataformas 
desenvolvidas pela organização, visite:
 RIF Labs / IOV Labs – https://iovlabs.org
 Plataforma RIF OS – https://rifos.org
 Plataforma RSK – https://rsk.co

Para mais informações sobre a StartupToken, acesse 
https://www.startuptoken.com/.

E, para mais informações sobre a Coinsilium, acesse 
https://www.coinsilium.com/.
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Sobre a IOV Labs

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

Atualmente, desenvolve as implementações mais populares das plataformas RSK Smart Contract 
Network e RIF OS.

Com mais de 30% do total da mineração combinada de taxa de hash de Bitcoin, a RSK Network é a 
plataforma de contrato inteligente mais segura do mundo.

Os protocolos da RIF OS formam um pacote de protocolos de infraestrutura abertos e descentraliza-
dos que permitem desenvolver e dimensionar aplicativos distribuídos (dApps) de maneira mais rápida 
e fácil em um ambiente unificado para permitir a adoção em massa de Bitcoin e RSK.  Os protocolos 
RIF OS incluem o RIF Directory (protocolo de serviço de nomenclatura), RIF Payments (protocolo de 
pagamento off-chain), RIF Storage (protocolo de armazenamento e distribuição de dados), RIF Com-
munications (protocolo seguro de comunicações criptografadas, sessão e roteamento) e RIF Gate-
ways (protocolo de interoperabilidade que inclui transferências cross-chain e serviços de previsão).

Sobre a StartupToken

A StartupToken Limited é uma hiperaceleradora global registrada em Gibraltar e apoia empreende-
dores que desejam transformar seus projetos Blockchain em startups de sucesso. A StartupToken 
ganhou projeção na comunidade mundial de blockchain e criptomoedas, ficando famosa por seu foco 
no apoio a projetos com forte aspecto de “Inclusão financeira” em seu modelo comercial.  Os serviços 
prestados incluem: direção de eventos de geração de tokens, capacitação de desenvolvedores 
Blockchain, serviços promocionais via apresentações itinerantes e hackathons por toda a Europa e 
Ásia.

Sobre a Coinsilium

A Coinsilium é uma venture builder investidora e consultoria que dá apoio a jovens empresas de 
tecnologia blockchain e à economia do token digital.  A equipe de gerenciamento da Coinsilium conta 
com longa experiência nos campos de vendas de tokens, consultoria de vendas de tokens, con-
cepção e gestão de programas de aceleramento e investimentos em startups. Primeira empresa de 
blockchain a abrir seu capital, em 2015, a Coinsilium aproveita sua experiência e abrangente rede 
para investir em alguns dos principais projetos de blockchain do mundo, como RSK/IOV Labs, Indorse 
e Factom.

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


