
Bank Wosku Apis Mellifera

Procedura zwrotu
tokena BWAX do BeeIO

Wersja 1.1
Aktualizacja: 17-01-2023

Dostępna na: www.beeio.pl

http://www.beeio.pl/whitepaper/


Celem niniejszej procedury jest opisanie procesu, obowiązujących
terminów oraz sposób ustalenia ceny rozliczeniowej dla tokenariuszy
BWAX.
Token BWAX jest bonem towarowym uprawniającym do zakupu
fizycznego wosku pszczelego z Banku Wosku prowadzonego przez BeeIO
S.A. wg parytetu 1 token = 1 kg wosku. Niemniej dla posiadaczy tokena
BWAX, którzy niezależnie od przyczyn zdecydują się na rezygnację
z przysługującego im uprawnienia zakupu wosku i zwrócą do BeeIO
token otrzymają ekwiwalent pieniężny.

Proces zwrotu.

1. Tokenariusz przesyła do BeeIO wypełniony formularz (załącznik 1)
na adres mailowy BeeIO contact@beeio.pl

2. BeeIO odsyła mailowo do nadawcy potwierdzenie otrzymania
poprawnej dyspozycji lub prośbę w celu uzupełnienia braków
w dyspozycji (jeśli takie wystąpią)

3. Tokenariusz przesyła zadeklarowane w dyspozycji zwrotu tokeny
BWAX na adres BeeIO (wskazany w dyspozycji)

4. BeeIO przelewa ekwiwalent pieniężny tokenariuszowi na rachunek
bankowy lub portfel Kanga (wg dyspozycji)

5. BeeIO przesyła mailowe potwierdzenie rozliczenia zwrotu tokena.

Ustalenie ekwiwalentu pieniężnego.

Ekwiwalent pieniężny przysługujący tokenariuszowi za zwrócone tokeny
BWAX jest równy iloczynowi ilości tokenów (parytet 1 token BWAX = 1kg
wosku) oraz ceny 1 kg fizycznego wosku pszczelego obowiązującej w
transakcjach rynkowych BeeIO, która jest publikowana na stronie
Beeio.pl. Do ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przyjmuje się
cenę wosku z dnia otrzymania tokenów BWAX na portfel BeeIO (wg
czasu CET).

Terminy

BeeIO dokona rozliczenia i przelania środków pieniężnych w terminach
uzależnionych od ilości zwracanych tokenów oraz trybu, w jakim BeeIO
przyjmuje dyspozycję zwrotu tokenów.
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Terminy są liczone od daty otrzymania przez BeeIO tokenów BWAX (wg
czasu CET).

Zdefiniowane są 2 tryby w których BeeIO przyjmuje zwroty tokenów
BWAX. Aktualnie obowiązujący tryb jest publikowany na stronie
www.beeio.pl

1. Tryb standardowy
2. Tryb specjalny

ad.1) Tryb standardowy jest domyślnym trybem.
ad.2) Tryb specjalny jest trybem, w którym BeeIO wydłuża terminy
realizacji wypłat za zwrócone tokeny BWAX z ważnych powodów.
Tryb specjalny będzie obowiązywał w szczególnych i nadzwyczajnych
sytuacjach, przede wszystkim, gdy ilość zwracanych tokenów BWAX
w krótkim okresie czasu znacznie przewyższa ilości wosku jakie grupa
BeeIO S.A. sprzedaje na rynku towarowym (hurtowym), a próba
sprzedaży większej ilości towaru wywarłaby presję podażową na rynku,
a tym samym miałoby to niekorzystny wpływ na cenę.

Terminy rozliczania zwrotów dla trybu ‘standardowy’:

1. do 100 tokenów BWAX: do 3 dni roboczych
2. >100 do 300 tokenów BWAX: do 7 dni roboczych
3. powyżej 300 tokenów BWAX: do 21 dni roboczych

Terminy rozliczania zwrotów dla trybu ‘specjalny’:
Tak jak w trybie standardowym + 30 dni.

Podane terminy to maksymalny czas realizacji dyspozycji zwrotu i mogą
być krótsze. Terminy mogą być aktualizowane adekwatnie do
zmieniającej się sytuacji na rynku wosku. O zmianach terminów BeeIO
będzie informował na swojej stronie www.beeio.pl

Klauzule łączenia dyspozycji:
1. W sytuacji, gdy od jednego tokenariusza wpłynie więcej niż jedna
dyspozycja zwrotu tokenów przed rozliczeniem pierwszej dyspozycji
termin maksymalny rozliczenia może być ustalony przez BeeIO jak dla
sumy tokenów ze wszystkich otrzymanych i jeszcze nierozliczonych
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dyspozycji i równocześnie licząc od daty najpóźniejszej z nich (przyjmuje
się datę wpływu tokenów na portfel BeeIO).
2. W sytuacji, gdy od jednego tokenariusza wpłynie więcej niż jedna
dyspozycja zwrotu tokenów w ciągu 30 dni i druga i kolejne dyspozycje
wpłyną po zrealizowaniu pierwszej dyspozycji, BeeIO zastrzega sobie
prawo do zmiany trybu realizacji zlecenia na tryb specjalny dla tego
tokenariusza.

Klauzule mają na celu zapobieganiu “sztucznego” dzielenia większej ilości
zwracanych tokenów na większą ilość dyspozycji w krótkim terminie, co
mogłoby wywrzeć presję podażową na rynku wosku i w konsekwencji na
otrzymaną na rynku cenę co byłoby niekorzystne dla Banku wosku i jego
wszystkich tokenariuszy.

Załącznik 1: Formularz zwrotu tokenów BWAX

Imię i Nazwisko lub Firma

NIP

Adres

Ilość zwracanych tokenów
BWAX

Nr konta Bankowego

Bank

Tokeny zwrócę na portfel BeeIO w (zaznacz jeden):

portfel blockchain BSC:

……………………………………………

portfel giełdowy Kanga:

…………………………………………………

Uwaga: wysłanie tokenów na błędny adres oznacza brak
realizacji dyspozycji i BeeIO nie bierze odpowiedzialności za
pomyłkę tokenariusza.
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