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iFinex Inc. investeert ruim USD $1M in Security
Token Exchange project van Dusk Network
De kapitaalinjectie richt zich erop om de eerste gereguleerde
Security Token Exchange naar de Europese markt te brengen

Amsterdam, 1 september 9:00 AM UTC - iFinex Inc. investeert meer dan USD $1M

in een gezamenlijk project met Dusk Network. De Amsterdamse fintech zet

daarmee een grote stap in het leveren van innovatieve financiële producten en

diensten in het blockchain eco-systeem. Dankzij deze samenwerking gaan ze aan

kop om de eerste gereguleerde Security Token Exchange (STE) naar de (EU)

markt te brengen. Het beurs project van Dusk Network wordt daarmee de eerste

aanbieder van gereguleerde effectenhandel via de blockchain.

Dusk Network zal daarmee onderdeel uitmaken van de eerste gereguleerde STE,  die de

traditionele financiële industrie samenvoegt met het blockchain ecosysteem. Paolo Ardoino,

CTO van Bitfinex, heeft de onderneming vanaf het begin op de voet gevolgd. "Na de publieke

lancering zal de Dusk Network blockchain-technologie als een van de weinige kunnen voldoen

aan de regelgeving voor effecten." aldus Ardoino. "Zodoende zal Dusk Network de voordelen

van tokenisatie naar de gereguleerde markt brengen.”

Met de digitalisering van effecten zorgt het Security Token Exchange project ervoor dat de

liquiditeit en overdraagbaarheid wordt verhoogd. Hiermee wil men een breder gekwalificeerd

beleggerspubliek in staat stellen om deel te nemen aan investeringen die voorheen

ontoegankelijk waren. Tevens biedt tokenisatie de mogelijkheid om geheel nieuwe

investeringsopties op de markt te brengen. Voorbeelden van producten die op de nieuwe beurs

kunnen worden verhandeld zijn  Exchange Traded Funds (ETF's), grondstoffen, aandelen en

obligaties, alsook volledig nieuwe producten die nauw verbonden zijn aan de blockchain.
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Door samen te werken met gevestigde financiële instellingen verstevigt Dusk Network de

positie van Amsterdam als een van de belangrijkste financiële centra ter wereld. Jelle Pol,

Business Director bij Dusk Network: "Met de betrokkenheid van iFinex voegen we nu de

ervaring en het gebruikersbestand toe van een van de grootste succesvolle entiteiten in de

blockchain industrie.”

De samenwerking valt mooi samen met de laatste trend in de sector: Decentralized Finance,

ook wel DeFi. Bij de DeFi-beweging pleit men voor het gebruik van technologie zoals blockchain

om de financiële sector om te vormen tot een eerlijke en betaalbare plek waar zowel bedrijven

als investeerders elkaar zonder tussenkomst van derde partijen kunnen vinden.

De kennis en gebruikerservaring van Bitfinex - het digitale handelsplatform  van iFinex Inc. - 

en de decentrale  blockchain technologie van Dusk Network, sluiten nauw aan bij deze DeFi-

filosofie.

Over Bitfinex

Bitfinex is opgericht in 2012 en is een digitaal handelsplatform dat geavanceerde diensten

aanbiedt voor digitale valutahandelaren en wereldwijde liquiditeitsverschaffers. Naast een

reeks geavanceerde handelsfuncties en grafiek hulpmiddelen biedt Bitfinex toegang tot peer-to-

peer financiering, een OTC-markt en margehandel voor een brede selectie van digitale

producten. De strategie van Bitfinex richt zich op het bieden van ongeëvenaarde ondersteuning,

tools en innovatie voor professionele handelaren en liquiditeits aanbieders over de hele wereld.

Zie www.bitfinex.com  voor meer informatie.
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Over Dusk Network

Dusk Network is de privacy blockchain voor financiële toepassingen. Een nieuwe standaard

voor compliance, controle en samenwerking. Hun missie is om ondernemingen in staat te

stellen op schaal samen te werken, te voldoen aan compliance-eisen, en ervoor te zorgen dat

persoonlijke en transactiegegevens vertrouwelijk blijven. Bedrijven gebruiken de Dusk Network

blockchain om tokens uit te geven, te handelen en samen te werken via smart contracts.
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OVER DUSK NETWORK

Dusk Network is an open source and enterprise-grade platform for the financial sector. Dusk Network is used to
create tokenized representations of assets and securities. It uniquely offers fast and confidential transactions on
a global ledger that is provably safe.
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