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Staking Rewards
Náhrada za běžný účet
Nový krypto produkt pochází z
platformy iMaps Capital Markets.
Tohoto poskytovatele finančních
služeb založil v roce 2016 tým
odborníků na strukturované produkty,
aby splnil požadavky správců aktiv na
účinné a efektivní řešení za pomoci
investičních produktů. Od té doby se

21. ročník

společnost iMaps Capital Markets
vyvinula v jednu z globálních adres
pro
strukturování
investičních
produktů obchodovaných na burze.
Od července 2019 společnost iMaps
rozšířila svůj sortiment o paletu
Exchange Traded Instruments (ETI).
Jedním
z nových
emisí
je
sustainliquid - produkt se zaměřením
na oblast blockchain technologie,
založený na mechanismu tzv. proof of
stake
(staking)
a
uplatněním
blockchainu
v
oblasti
decentralizovaných
finančních
systémů (decentralized finance). U
staking mechanismu je zpřístupněna
blockchain síť: zjednodušeně řečeno
- vaše krypto tokeny, které pomáhají
zabezpečit blockchain. Za to na
oplátku obdržíte odměnu, tzv. staking
reward. Tento mechanismus umožní,
že
sustainliquid
certifikát
má

každoročně vygenerovat fixní výnos,
což znamená, že charakterem se
jedná náhradu za úročení na běžném
účtu. Investice jsou prováděny
výhradně do stálých blockchain typu
proof-of-stake nebo blockchain,
které přecházejí z proof-of-work na
proof-of-stake (jako v případě Solana,
Polkadot, Cardano a Cosmos).
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Ethereum: Jasná kryptoměnová dvojka
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Využijte optimálně potenciál investičních produktů!
Zertifikatejournal je nezávislé informační médium pro inteligentní investování
s moderními finančními produkty.
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Investice do
vyloučena.
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