
KERST
NIEUWSBRIEF
21 DECEMBER 2021



d

INLEIDING NIEUWSBRIEF

21 december 2021

Aan al onze participanten, 
deelnemers en vrienden,

Wat een geweldige maanden hebben 
we achter de rug sinds de laatste 
update.

Vandaar deze onverwachte extra 
nieuwsbrief; niet een brief zoals u 
gewend bent over de motoren en 
ontwikkelingen van het bedrijf maar 
over de ontwikkelingen met betrekking 
tot de BobCoin;

Alle ontwikkelingen met betrekking 
tot het bedrijf en de motoren kunt 
u volgen op onze website (www.
bob.eco), hier worden meestal 1-2 
keer per week updates gedaan en 
nieuwsberichten op geplaatst.

In deze nieuwsbrief zullen we een 
verdere uitleg geven over de STO-Cap 

en de opt ie om te kunnen gaan 
"defrosten"  (het omwisselen van de 
BobCoins zodat deelnemers deze 
zelf s tandig kunnen vers turen en 
eventueel verkopen). 

Het is nu bijna 8 maanden geleden 
dat de STO-Cap de verkoop van de 
BOBC is gestart. Al snel bleek dat hier 
veel animo voor was. Inmiddels zijn er 
BobCoin-houders vanuit meer dan 20 
landen. In een grote diversiteit en met 
grote en kleine deelnemers hebben we 
hele grote stappen gemaakt. 

Wij hadden verwacht dat wij circa 12 
tot 14 maanden nodig zouden hebben 
alvorens de vrije verkoop in te gaan 
met de BobCoins. Hiermee bedoelen 
we het “defrosten”.

Dit proces zal echter vroeger dan 
verwacht in gang gezet gaan worden, 
in deze nieuwsbrief leggen we hier 
meer over uit.

Wij hopen dat u dit met veel plezier 
zult lezen en geven uiteraard graag  
verdere toelichtingen.

Namens het hele team van Bob Eco 
wens ik u een hele fijne kerst en een 
gelukkig nieuwjaar.

Blijf allemaal veilig en gezond.

Met vriendelijke groet,

Bob Ultee
<ab^_�>q^\nmbo^�H_Û\^k%�
Bob Eco Ltd



PROGRESSIE UPDATE

Bij andere Security Token Offerings 
(STO's) zien we geregeld dat het 
“defrosten” (omwisselen naar coins/
cash) u i tgeste l t  wordt  omdat de 
coinverkoop tegenvalt. Zodoende  
zijn veel bedrijven niet in staat om 
voldoende financiële middelen op te 
halen om het bedrijf van de grond te 
tillen. 

Bij de STO van Bob Eco hadden wij 
dus verwacht dat wij onze doelen 
binnen de 12-14 maanden zouden 
behalen ook omdat wij een sterke 
organische groei hadden verwacht 
vanuit de rijdende motoren en onze 
ruime ervaring. 

Voornamelijk door beperkingen in 
ontwikkelingslanden voor tkomend 
ui t  de corona pandemie is  onze 
groei nog niet optimaal. Maar wij 
verwachten mede door de reeds 
afgesloten samenwerkingen, getekende 
partnerships en de verwachte verhuur/
verleasing bij de opening van de 

nieuwe kantoren/showrooms dat deze 
vertraging snel ingehaald zal worden. 

En ondanks vertragingen liggen 
we erg ver voor op schema!

De BobCoin verkoop ging veel sneller 
dan oorspronkeli jk verwacht. De 
wereldwijde animo voor de BobCoin 
blijkt vele malen groter dan verwacht. 
De BobCoin werd vorige week in 
Canada door experts beschreven als 
“the First Social and Business Coin”.

Zonder noemenswaardige marketing 
of reclame-inspanningen zijn we na 8 
maanden op het punt waar we na 12-
14 maanden op hadden gehoopt te 
staan. De doelen die we voor ogen 
hadden te bereiken, zijn bereikt. Dat 
betekent dat wij ook geen BobCoins 
meer hoeven te verkopen en dat wij 
over enkele weken het aanbieden van 
BobCoins via de STO-Cap zullen laten 
beëindigen. 



Daarbij komt nog een tweede (be-
langrijker) aspect; een aantal grote 
spelers in de cryptowereld hebben 
ons benader t voor een intensieve 
samenwerking waar wi j besloten 
hebben om op in te gaan. 

Dit heeft geresulteerd in het tekenen 
van een drietal contracten. Gezien de 
gevoeligheid en ingrijpende gevolgen 
hiervan hebben wij deze nog niet 
op ons platform gepubliceerd. Wij 
maken het nu aan u allen middels deze 
tussentijdse kerst-update bekend. Deze 
samenwerkingen hebben zeer positieve 
gevolgen voor de BobCoin. 

LET OP: Om de volgende update 
te begri jpen dient u enkele 
begrippen te kennen:

1.  F I AT  –  G e l d  w a t  u  o p  d e 
bank reken ing  on t vang t  waar  u 
bijvoorbeeld kerstcadeaus van kunt 
kopen.

2. Defrosten – Het omwisselen van 
tokens op de STO-Cap naar Coins 
in uw wallet op de primaire markt. 
Hierbij wordt uw token verhandelbaar 
gemaakt en kan deze ingewisseld 
worden tegen andere tokens of geld.

3. Primaire markt – De publieke 
markt. Hier worden bi jvoorbeeld 
BobCo in s  aangeboden  v ia  een 
publieke blockchain. 

4.  Secunda i re  markt  –  Een 
niet publieke markt. Hier worden 
bijvoorbeeld BobCoins aangeboden 
aan participanten via de deels gesloten 
STO-Cap.

5 .  Exc hange  –  E e n  p l a t f o r m 
toegankelijk via de mobiele telefoon of 
via de computer via waar u Coins kunt 
verhandelen, inkopen en verkopen. 

6. EOSIO - Een blockchain platform. 

HOE NU VERDER? WAT U KUNT VERWACHTEN

Op dit moment wordt in versneld tempo 
de BobCoin in gereedheid gebracht 
om “gelist” te worden op een groot 
aantal exchanges. De BobCoin zal 
via de EOSIO naar de primaire markt 
gaan.

Het unieke aan onze listing is dat wij 
niet afhankelijk zijn van één blockchain. 
Een van de nieuwe partners zorgt er-
voor dat wij middels een Bridge via 
verschil lende Blockchains kunnen 
opereren.

Samenwerking 1
Er is door ons een contract/samen-
werking gesloten met de partijen die 
aan de wieg hebben gestaan van de 
EOSIO. Dit bedrijf heeft een zeer hoge 
marktkapitalisatie, hiermee denken 
wij dat de BobCoin in een illuster rijtje 
Coins zal komen te staan. Hier hebben 
wij als Bob Eco alle vertrouwen in.



"2021HEEFT
ALLE VERWACHTING
OVERTROFFEN"



Samenwerking 2
Daarnaast is een contract/samen-
werking tot stand gekomen met een in 
de crypto-wereld bekende firma die 
ons binnen 6 tot 12 weken op de 25 
meest invloedrijke exchanges zal listen. 
Hiermee gaan we dus de volgende 
fase van publieke verkoop in. 

Samenwerking 3
De derde overeenkomst/samenwerking 
is en exclusieve samenwerking op het 
gebied van Public Relations. Hiermee 
zullen wij in meer dan 40 landen 
direct onder de aandacht komen van 
velen miljoenen cryptofanaten. Met 
deze samenwerking gaan we officieel 
�`eh[Ze�'�

Onze partners, Marketmaker 
en markt experts gaven al -
lemaal aan dat we met al hun 
ervaringen in de cryptomarkt 
de meest 'tastbare' STO hebben 
g e l a n c e e r d  e n  d a t  o n z e 
STO behoort tot de 5 meest 
succesvolle STO's ooit.

Wat zijn de gevolgen van dit 
alles voor u als huidige BobCoin 
par t ic ipant? En wat zi jn de 
gevolgen voor de BOBC? Wat 
zijn de veranderingen die er 
gaan komen?

In onze whitepaper staat beschreven 
dat u vanaf één jaar na aankoop in de 
gelegenheid zult komen de BobCoin 
te verkopen. Dit zou gaan via een 
“defrosting” schema. 

Omdat wij nu al nagenoeg al onze 
doelen bereikt hebben qua verkoop 
van BobCoins is er na het stoppen 
van de verkoop van de BobCoin via 
de STO-Cap geen enkele reden om 
doorverkoop aan derden tegen te 
houden. Wij verwachten ook dat de 
vraag dermate hoog zal zijn door 
onze PR-campagne, dat er van een 
koersval door overmatig aanbod geen 
sprake zal zijn. Wij verwachten eerder 
een veel hogere vraag en een beperkt 
aanbod.

Er is besloten over enkele weken, ver-
vroegd te beginnen met het “defrosten” 
van de BobCoins van de huidige 
deelnemers. Dit betekent dus dat de 
huidige deelnemers hun BobCoins 
kunnen gaan omwisselen naar andere 
<hbgl�!^g�gZZk�ÛZm�bg]b^g�`^p^glm"'�

Tevens is besloten, omdat wij dus veel 
meer vraag verwachten dan er aanbod 
zal zijn, om alle BobCoin participanten 
tegelijk en gelijkwaardig te “defrosten”. 
In de whitepaper zouden we hier 2 
jaar over doen, oftewel 2% tot 6% per 
maand. 2% per maand in het eerste 
jaar, en 6% per maand in het tweede 
jaar. Wij zullen dit tempo aanhouden, 
maar dan met 0,5% per week. Afhan-
kelijk van de koersontwikkeling en de 
vraag zullen wij binnen enkele weken 
a^m��]^_khlm��m^fih�o^kah`^g'�A^m�lmk^&
ven is om iedereen niet binnen twee, 
maar binnen één jaar volledig te 
“defrosten”.

DE GEVOLGEN VOOR U



Daarnaast zullen wij met Bob Eco 
onder begeleiding van onze externe 
en gespecialiseerde Marketmakers 
aanvullend gecontroleerd BobCoins in 
de markt brengen om aan de vraag te 
kunnen voldoen. Dit brengt ons bij het 
volgende punt.

De waarde;
Op de primaire markt ligt de waarde 
van een gemiddelde Coin doorgaans 
tussen de $0,0001 en de $4,00. 
Hierdoor zal de prijs van circa $6,00 
per BobCoin voor nieuwe participanten 
mogelijk een drempel kunnen vormen.

Voor een optimale koersontwikkeling 
hebben onze Marketmakers een 
praktische oplossing geadviseerd tegen 
de hoge instapwaarde van de BobCoin. 

;b c� a^m� �]^_khlm^g�� !a^m� hfs^mm^g�
van de BobCoins van de secundaire 
markt naar de primaire markt) zullen 
BobCoin

BobCoin houders automatisch 10 Coins 
in hun wallet ontvangen per gedefroste 
BobCoin. Dus per BobCoin in uw STO-
Cap wallet ontvangt u 10 BobCoins in 
uw externe wallet. Feitelijk betekent dit 
dat iemand die 133 BobCoins heeft op 
]^� LMH&<Zi� gZ� a^m� �]^_khlm^g�� *,,)�
BobCoins ontvangt in zijn wallet op de 
ikbfZbk^�fZkdm'�;bc�a^m� �]^_khlm^g �sZe�
de BobCoin waarde dan ook door 10 
gedeeld worden. 

Als men 133 BobCoins had met een 
waarde van $6 krijgt men nu 1330 
BobCoins met een waarde van $0,60. 
De koersontwikkeling van $0,60 naar 
$6 is volgens onze Marketmakers 
eenvoudiger en sneller te realiseren 
dan van $6 naar $60. Zoals hieronder: 

IN DE PRAKTIJK

Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe 
MOGKĚĞL�KS�FKě!

Ons doel is het gehele proces zo 
gemakkelijk mogelijk te maken voor 
iedereen. Op dit moment staan uw 
BobCoins op de secundaire markt. 
Deze secundaire markt heet in dit 
geval de STO-Cap.

Nu gaan wij uw BobCoins, l isten 
(onderbrengen) op de primaire markt. 
Via de primaire markt kunt u uw 
BobCoins omwisselen naar Fiat (naar 
geld op uw bankrekening)

Zodra de exchanges (digitale om-
wisse l -kantoren)  gekoppeld aan 
de Pr imai re  mark t  de BobCoins 
aanbieden, zult u op uw STO-Cap 
wallet een 'knop' kunnen vinden 
waarop staat: 'Defrost'. 

1 x $6,00 10 x $0,60

Secondaire
markt =

Primaire
markt



Deze knop kunt u eens per week 
aanklikken en op deze manier kunt u 
0,5% van uw BobCoins omzetten van 
de secundaire markt naar de primaire 
markt. Kortom, van Tokens naar Coins 
en dan eventueel via verkoop in fiat 
(cash geld).

Zodra de l i s t ing (wisse l ing van 
secundair naar primair) geactiveerd 
wordt ontvangt u een overzicht van de 
te doorlopen stappen.

Als we dus nu de rekensom maken 
staat de BobCoin op de primaire markt 
straks op circa $0,60 (u heeft dan wel 
10x zoveel BobCoins als nu in de STO-
Cap heeft). 

Onze verwachting is dat we bij het 
s toppen van de verkoop van de 
BobCoins richting de $10-$12 per 
BobCoin (secundaire marktwaarde) 
dus $1 tot $1,20 per BobCoin (primaire 
marktwaarde) zullen gaan. 

De verwachting van onze Market-
makers is dat we, indien we inderdaad 
het marketingplan zoals dat nu is 
opges te ld  door  ons  40 -koppige 
ma r ke t i ng t eam  en  he t  PR - p l an 
volgen dat is uitgedacht door onze 
Marke tmaker  we b innen enke le 
maanden een waarde op de primaire 
markt zullen hebben van $8-$10 per 
BobCoin. 

De Marketmaker die ons heeft be-
naderd en bij wie wij de BobCoin in 
handen leggen heeft onder andere 
de Shiba Inu en meerdere Crypto 
Unicorns begeleid. Wij zijn dan ook 
enthousiast dat deze Marketmaker zich 
over de BobCoins gaat ontfermen. 

We gaan ‘staken’!
E e n  l a a t s t e  ( m a a r  z e k e r  n i e t 
onbelangrijk) punt is ons doel (hierover 
zijn we nu in de afrondende fase 
met een in Canada en Duits land 
beursgenoteerde partij) de BobCoins te 
`ZZg��lmZd^g�'�Nbm^kZZk]�iZl�oZgZ_�a^m�
moment dat de BobCoin op de primaire 
markt actief is. Deze mogelijkheid is in 
onze optiek prettig en ook in lijn met 
de ontwikkeling in de cryptomarkt. 

Dat is veel info
Samenvattend denken wij dat we met 
deze nieuwsbrief iedereen een heel 
fijn en prettige boodschap hebben 
kunnen brengen! De mogelijkheid van 
verkoop en dus het “contant” maken 
van de tot nu toe papieren winst gaat 
dus naar verwachting veel sneller dan 
gedacht. Wij zijn trots en blij met deze 
ontwikkeling en deze mogelijkheid. 

WAT IS ONZE VERWACHTING?

DEFROST

https://bob.eco/lookbook


Het doel om volgend jaar in 15-20 
landen actief te zijn komt met de 
ontwikkeling omschreven in deze 
nieuwsbrief ook dichterbij.

Wij verwachten dat de vraag en 
verkoop en ontwikkeling dus eveneens  
veel positiever uitpakt dan wij ooit 
konden bevroeden.  

VOLG ONS!
Komende weken zullen we met updates 
komen, houd hiervoor ook s.v.p. de 
sociale media en website in de gaten.

BOB ECO HEEFT EEN WILD JAAR 
GEHAD IN 2021, HIER KUN JE ZIEN 
HOE HET JAAR ERUITZAG!

VERDERE ONTWIKKELINGEN

KLIK HIER

https://bob.eco/lookbook


"THE FUTUREFUTURE FOR
ELECTRIC VEHICLES 

IS BRIGHTBRIGHT""

https://bob.eco/lookbook

