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Předmluva 

Whitepaper ReFork 2.0 vzniká jako pokračování prvotní verze whitepaperu.

Aktualizovanou verzi vydáváme především z důvodu rozšíření funkcí EFK

tokenu, a také díky značnému pokroku ve výzkumu a vývoji ReFork. Ve verzi 2.0

nově naleznete i milníky z výroby a vývoje ReFork.
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“Přinášíme řešení 

globálního 

problému

jednorázových 

plastů.”



Shrnutí
Jednorázové plasty po desetiletí ničí planetu

včetně mořských živočichů. Od roku 1950 se

vyrobilo přes 8,3 miliardy tun plastů1) a každý rok

produkce stoupá. Pouze devět procent všech

vyrobených plastů bylo recyklováno2). Průměrný

člověk zkonzumuje nevědomky každý rok okolo

70 000 částic mikroplastů. Na následky pozření

plastů umírá přes milion mořských ptáků a dalších

mořských živočichů. Plasty na jedno použití se

stávají nežádoucí složkou 21. století, která až

dosud neměla vhodnou alternativu. Na kritický

stav planety začaly pomocí restrikcí reagovat

vlády států po celém světě i mezinárodní

organizace (Směrnice Evropského parlamentu a

Rady EU číslo 2019/904) a začínají hledat vhodné

alternativy, které by mohly jednorázové plasty

nahradit.

Po více než dvouletém výzkumu ReFork vyvinul

100% rozložitelný materiál a současně rozvíjí

výrobu koncových produktů, které budou sloužit

jako vhodné alternativy jednorázových plastů.

Produkty ReFork jsou vhodné k využití v gastro-

obalovém průmyslu, oblasti dentální hygieny,

zdravotnictví či automotive. Do roku 2022 chce

ReFork obsadit 10 procent evropského trhu s

rozložitelnými výrobky a postupně vstoupit na

asijský a americký trh. Protože ReFork chce

vytvořit silnou globální komunitu, vydal se

směrem tokenizace – byl vytvořen EFK token. Ten

funguje jako globální virtuální poukaz s několika

funkcemi, který umožní komukoliv po celém světě

spolupracovat s ReFork, šířit jeho vizi a získávat

odměny v závislosti na počtu držených EFK

tokenů.

“Jsme připraveni 

stát se 

plnohodnotnou 

alternativou k 

jednorázovým 

plastům a pomoci 

výrazně snížit 

znečištění Země.”

Ing. Josef Žádník

Generální ředitel
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1)https://resource.co/article/83-billion-tonnes-plastic-produced-1950-say-researchers-11997

2)https://www.nationalgeographic.com/news/2017/07/plastic-produced-recycling-waste-ocean-trash-debris-environment/

https://resource.co/article/83-billion-tonnes-plastic-produced-1950-say-researchers-11997
https://www.nationalgeographic.com/news/2017/07/plastic-produced-recycling-waste-ocean-trash-debris-environment/
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Mise ReFork

ReFork chce globálně zamezit používání jednorázových plastů a ochránit

planetu Zemi před následky nadměrného plastového odpadu. Každý by měl mít

možnost využívat ke své potřebě biodegradabilní výrobky, které mu usnadní

život a zároveň nebude zatěžovat planetu těžko rozložitelným odpadem.

Vize

Vizí projektu ReFork je zlepšit ekologickou situaci na Zemi výrobou

biodegradabilních produktů a nahradit jednorázové plasty. ReFork chce, aby

lidé po celém světě zvládli svůj každodenní život bez jednorázových plastů. A

také hodlá do roku 2022 dosáhnout podílu 10 procent na evropském trhu

biodegradabilních výrobků. Materiál ReFork bude vhodné používat v obalovém

průmyslu, ale i v oblasti dentální hygieny, zdravotnictví a automotive. Současně

s projektem ReFork vzniká EFK token, který umožní svým držitelům po celém

světě a aktivně se zapojit do vzniku globálního trhu s biodegradabilními

produkty.

Historie

Myšlenka ReFork vznikla v roce 2016 jako výsledek dlouhodobého zkoumání

materiálů a možnosti jejich využití jako alternativu k jednorázovým plastům.

Významným důvodem, který vedl ke vzniku ReFork a začátku hledání alternativ

k jednorázovým plastům, byl globální problém s plastovým odpadem a jeho

dopadem na životní prostředí. Neméně významnou roli hrály také chystané

vládní a mezinárodní restrikce produkce a prodeje plastů.

Zakladatel Josef Homola měl díky dlouholeté praxi v rodinné společnosti

zabývající se výrobou plastových dílů vždy blízko k testování různého materiálu.

Zkušenosti nabral při výrobě dílů na ručních strojích, což se nakonec stalo

základem pro objev první verze materiálu ReFork.

Refork Industries OÜ whitepaper | česká verze | www.refork.org 7



Struktura společností

Značka ReFork sdružuje tři společnosti, které dohromady naplňují vizi a cíle

samotného projektu. Každá společnost plní v projektu nenahraditelnou roli.

REFORK SE ČESKÁ REPUBLIKA

Držitel intelektuálního a duševního vlastnictví projektu ReFork. Společnost je

odpovědná za vývoj biodegradabilních materiálů a technologické inovace.

REFORK SE udává strategii pro projekt, včetně načasování vstupu na nové trhy a

rozvoje produktového portfolia.

Refork Industries OÜ ESTONSKO

Refork Industries OÜ je vlastníkem smart contractu (zajišťovací softwarový

protokol), na základě kterého byl naprogramován EFK token. Je importérem

výrobků ReFork pro pobaltské země, Skandinávii a země bývalého Sovětského

svazu. Je výhradní stranou pro plné užití EFK tokenů a prodejcem produktů

ReFork za EFK tokeny.

Refork Distribution s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA

Společnost Refork Distribution s.r.o. je dceřinou společností Refork Industries

OÜ a REFORK SE. Reprezentuje společnost zpracovávající materiál. Zároveň

výrábí koncové produkty ReFork. Plní klíčovou výrobní roli pro vstup na trh

biodegradabilních výrobků.
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Refork Industries OÜ – Proč Estonsko?

Pro společnost vlastnící smart contract bylo sídlo v Estonsku zvoleno po

pečlivém výběru. Díky dlouholetému procesu digitalizace estonské státní správy

je komunikace s úřady velice snadná a probíhá kompletně elektronicky.

Zároveň je Estonsko členem EU, eurozóny a signatářem Schengenské smlouvy.

Všechna tato fakta znamenají pro řízení společnosti znatelnou časovou i

finanční úsporu a právní předvídatelnost. Nejen v Evropě je Estonsko

považováno za lídra v technologických inovacích a na startupové scéně. Další

nespornou výhodou estonské jurisdikce je přívětivý daňový řád pro korporace,

který umožňuje maximálně efektivní využití získaných financí a jejich reinvestice

v rámci samotné společnosti. Estonsko má také uzavřené velké množství dohod

o zákazu dvojího zdanění (DTAA).

Vzhledem ke geografické poloze Estonska se zároveň jedná o vhodné sídlo pro

expanzi do skandinávských zemí a Ruska.

Podrobnosti 
o společnosti:

Adresa: 

Harju maakond, Tallinn, 

Kesklinna linnaosa, 

Viru väljak 2-Metro Plaza, 

10111 

Ředitel společnosti: 

21. 4. 1988 

Mgr. Martin Král

Člen představenstva 

a AML úředník: 

18. 7. 1980 

Anna Vitol

Zdroj:

yourcompanyinestonia.com/is-estonia-the-right-solution-for-my-business/

www.uniwide.biz/offshore-jurisdictions/estonia/
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Tým



Top Management
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Ing. Zbyněk Prokšan
Ředitel výzkumu a vývoje (REFORK SE)

Zbyněk je v ReFork ředitelem výzkumu a vývoje. Vystudoval Vysokou školu

ekonomickou v Praze a celou svou kariéru zasvětil výzkumu chromatografie,

mikrobiologie a tvarování materiálů. Má excelentní znalosti ve

vysokoenergetickém mletí organických a anorganických materiálů.

Josef Homola
Zakladatel ReFork (REFORK SE, Refork Distribution s.r.o.)

Josef založil ReFork. Kariéru zahájil v rodinné firmě Plast - K s. r. o., která od

roku 1993 vyrábí součástky do eurooken do celé Evropy. Josef je ředitelem

produkce a vývoje materiálu ReFork. Jeho starostí jsou také technologie, výroba

a nastavení plynulého provozu všech technologických odvětví ReFork.

Mgr. Martin Král
Ředitel společnosti (Refork Industries OÜ)

Martin vystudoval Právnickou fakultu v Plzni, V Refork Industries OÜ je

ředitelem společnosti a řídí její chod. Jeho klíčovou aktivitou je komplexní

zajištění tokenizace a funkcí EFK tokenu.

Anna Vitol
Členka představenstva (Refork Industries OÜ)

Anna je členkou představenstva společnosti Refork Industries OÜ. Zároveň je

odpovědnou osobou za AML procesy a zastupuje obchodní vztahy společnosti

na území Estonska.

David Zabadal MSc
CFO (REFORK SE)

David je v ReFork finančním ředitelem. Vystudoval Ekonomii a Management na

Brno International Business School. Má více než 10leté zkušenosti v

bankovnictví a působil mimo jiné v ČSOB a Raiffeisenbank.

Ing. Josef Žádník
CEO (REFORK SE)

Josef je generálním ředitelem ReFork. Vystudoval ČVUT v oboru ekonomika a

řízení energetiky. Řadu zkušeností získal při studiu na čínské Zhejiang

University. Působil jako ředitel strategického týmu společnosti Deloitte, kde

měl na starosti projekty z oboru energetiky, dopravy a výrobního průmyslu.

Dříve také působil v poradenských firmách PwC a Roland Berger, kde se

zaměřoval na strategické poradenství v sektoru energetiky a dopravy.



Ostatní členové týmu

Mag. Thomas Blaho
Mentor

Mgr. Ondřej Holický, MBA
Ředitel controllingu

Ing. Ondřej Veselý
Ředitel prodeje

Ondřej Vomela
Ředitel marketingu

Mgr. Ondřej Plánička
Právní poradce

Mgr. Jan Pavelka
Právní poradce

Ing. Tomáš Smetka
CTO, IT development

Dan Beseda
Produktový manažer

Ing. Petr Böhm
Projektový manažer

Michal Vlasák
Krypto specialista
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Přehled trhu



Jednorázové příbory a velikost trhu

Rozhodli jsme se nejprve zaměřit na materiál přicházející do styku s

potravinami. Domníváme se, že na potravinářském trhu je v současnosti

největší potřeba najít alternativu k jednorázovým plastům, protože:

A. potravinářství a gastronomie je jedním z největších spotřebitelů těchto 

výrobků.

B. vlády po celém světě omezují plastové výrobky na jedno použití a většina z 

nich slouží pro využití v gastro segmentu.

Každý rok lidé použijí kolem 1 bilionu kusů jedno-

rázových příborů1)

Trh s jednorázovými příbory byl v roce 2019 podle FMI²) odhadován na 1,65 

miliardy eur. Do roku 2028 by měl trh vzrůst až na 2,5 miliardy eur (s podílem 

evropského trhu 30 procent). Z celkové roční spotřeby více než 1 bilionu3)

jednorázových příborů se v Evropě spotřebuje přibližně jedna třetina.
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1)Do tohoto objemu se počítají kusy příborů jako vidlička, nůž, lžíce, napichovátka na jídlo aj.

2)FMI – Společnost Future Market Insights  je předním poskytovatelem zpravodajských informací a 
poradenských služeb, které slouží klientům ve více než 150 zemích.

3)Future Market Insights - Disposable Cutlery Market - Global Industry Analysis 2013-2017 and Opportunity
Assessment 2018-2028; November, 2018

4)Polypropylen (PP) je termoplastický polymer ze skupiny polyolefinů, které patří mezi nejběžnější plasty, 
používá se v mnoha odvětvích potravinářského a textilního průmyslu a v laboratorních vybaveních.

5)Polystyren (PS) vzniká jako produkt polymerace styrenu. Jedná se o pevný, snadno lámavý a levný plast.

6)Polyethylen (PE) je termoplast, který vzniká polymerací ethenu.
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Více než 80 procent jednorázových příborů je vyrobeno z konvenčních plastů,

jako je PP4), PS5) a PE6). I když lze vnímat jednoznačný posun k udržitelnějšímu

materiálu, jako je dřevo, představují tyto materiály pouze 9 procent z celkového

spotřebního objemu. Zbytek je vyroben z PLA a dalších plastů, což je samo o

sobě problematické a s největší pravděpodobností budou tyto materiály podle

nových předpisů zakázány.



Zatímco příbory ze dřeva jsou rozhodně ekologičtější než plast, čelí třem

závažným problémům:

1. Výrobní proces má své limity. Bude tedy obtížné vyrobit dostatek příborů ze

dřeva, které uspokojí globální poptávku.

2. Dřevěné příbory mají limitovanou použitelnost (mělká lžička, tupé nože a

vidličky se silnými hroty) a nízkou ergonomii (třísky, nekomfortní úchop).

3. Dřevěné příbory jsou vyráběny zejména z primárního materiálu (dřeva) a

zvyšují požadavky na jeho těžbu.

Existuje tedy obrovská příležitost pro nový udržitelný materiál, který může

poskytnout alternativu k současným jednorázovým příborům vyrobeným z

plastu.

Oblast dentální hygieny

Dnes mají jednorázové plastové výrobky ve společnosti své místo, protože jsou

oproti opakovatelně použitelným výrobkům v mnoha případech hygieničtější. A

právě hygiena se stala jedním z nejvíce diskutovaných témat během pandemie

covid-19. Je nezpochybnitelné, že právě zvyšování hygienických standardů se

stalo novým společenským trendem, který snižuje riziko nákazy.

Hygiena je oblast, ve které se využívá velké množství jednorázových výrobků,

které sice zatěžují životní prostředí, jsou ale nezbytné k udržení bezpečné

hygieny.

Dentální hygiena nabízí nepřeberné množství produktů jako mezizubní

kartáčky, kartáčky na zuby včetně dětských a další. Globální trh s produkty

dentální hygieny dosahuje hodnoty 40 miliard USD (2018) s CAGR přes 4

procenta.1) Do roku 2025 by měl poté dosáhnout hodnoty přes 55 miliard USD.
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1) www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/oral-care-market-80546246.
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Doba rozkladu plastových produktů³
vs. ReFork

450 let

Plastová láhev

10-20 let

Plastová taška

100 – 1 000 let

Plastové příbory

50 let

Kelímek

400 let

Držátko na kelímek

500 – 1 000 let

Kanystr

5 měsíců

ReFork

Vyprodukováno více než

300 milionů tun plastů v 2019. 1)

pouze 9 % recyklováno. 2)

Rozklad plastu trvá až 1 000 let. 3)

40 % vyrobených plastů

jsou potravinové obaly. 4)

Přes 40 % všech vyrobených plastů

se použije pouze jednou.5)

1) https://www.brinknews.com/quick-take/plastic-production-on-the-rise-worldwide-declining-in-europe/
2) https://www.nationalgeographic.com/news/2017/07/plastic-produced-recycling-waste-ocean-trash-debris-environment/
3) https://www.keepcasscountybeautiful.com/images/PDF/Recycling/how_long_does_it_take_garbage_to_decompose.pdf
4) https://www.nationalgeographic.com/news/2018/05/plastics-facts-infographics-ocean-pollution/
5) https://www.nationalgeographic.com/news/2018/05/plastics-facts-infographics-ocean-pollution/
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https://www.brinknews.com/quick-take/plastic-production-on-the-rise-worldwide-declining-in-europe/
https://www.nationalgeographic.com/news/2017/07/plastic-produced-recycling-waste-ocean-trash-debris-environment/
https://www.keepcasscountybeautiful.com/images/PDF/Recycling/how_long_does_it_take_garbage_to_decompose.pdf
https://www.nationalgeographic.com/news/2018/05/plastics-facts-infographics-ocean-pollution/
https://www.nationalgeographic.com/news/2018/05/plastics-facts-infographics-ocean-pollution/


Současný problém

Světová produkce plastů se každý rok zvyšuje. V roce 2019 bylo vyprodukováno

přes 300 milionů tun plastů. Pouze okolo devíti procent je však recyklováno.

Ostatní plast je energeticky využívání nebo končí na skládkách nebo v mořích a

oceánech, kde nenápadně zabíjí mořské živočichy a znečisťuje životní prostředí.

Plastový ostrov v Tichém oceánu má větší rozlohu než Francie, Německo a

Španělsko dohromady. Než se plast dokáže v přírodě rozložit, trvá až 1000 let.

Celých 40 procent vyrobených plastů jsou potravinové obaly. Více než 40 %

všech vyrobených plastů se použije jen jednou. Pokud se produkce plastů

radikálně nesníží, mořský život do roku 2050 zcela vyhyne. Dosud dostupné

alternativy k jednorázovým plastům v podobě dřevěného materiálu nejsou

vyhovující a nedokážou uspokojit globální poptávku.

Zdroj: https://www.globalcitizen.org/en/content/plastic-pollution-

facts/https://www.nationalgeographic.co.uk/10-shocking-facts-about-plastic. 

Předpověď trhu do budoucna

Lze předpokládat, že v blízké budoucnosti přijdou legislativní omezení výroby a

prodeje jednorázových plastů. V mnohých státech tomu tak již je. Problém s

jednorázovými plasty začaly aktivně řešit i mezinárodní organizace (např. EU),

které budou chtít svými doporučeními nebo závaznými nařízeními plošně

zastavit nekontrolovatelné šíření plastů. Společnosti budou muset najít

alternativu, která bude plasty na jedno použití plnohodnotně nahrazovat a

dokáže uspokojit očekávanou enormní poptávku. Státy začnou finančně

podporovat projekty, které budou vyvíjet vhodné alternativy. ReFork bude mít

jedinečnou příležitost obsadit podstatnou část trhu s biodegradabilními

produkty a do roku 2025 bude působit na třech kontinentech (Evropa, Asie,

Amerika).
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Trendy
1. Legislativní

2. Zákaznické

3. Tržní



1. Legislativní

Problém s plasty se dotýká vesměs všech států na světě. Zatímco většina z nich

si enormní spotřebu a problém s plastovým odpadem zatím jen uvědomuje,

některé státy či mezinárodní organizace již přistoupily k legislativním restrikcím

pro produkci či prodej plastových produktů.

Asi nejdůležitějším opatřením, které bylo dosud přijato, je:
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Cílem směrnice je omezit produkci a prodej jednorázových plastových výrobků,

které mohou být nahrazeny a podporovat tak přechod k výrobě produktů

z přírodních materiálů.

Směrnice vymezuje jednorázové plastové výrobky jako produkty vyrobené buď

zcela, a nebo částečně z plastu a zároveň slouží pouze k jednorázovému použití

(nebo krátkodobému).

Mezi plastové výrobky, které mají být podle směrnice zakázány, patří

například:

• příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky)

• talíře

• brčka

• vatové tyčinky

• nápojová míchátka

• produkty vyrobeny z ropy (oxo-plasty)

Platnost směrnice

Směrnice musí nabýt podobu zákona v zemích EU do 3. července 2021.

Směrnice: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L0904

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 
o omezení dopadu některých plastových 
výrobků na životní prostředí.

2. Zákaznické

Trend omezování jednorázových plastů není pouze předmětem restriktivních

opatření ze stran autorit. Můžeme pozorovat citelný posun myšlení koncových

zákazníků, kteří začínají preferovat biodegradabilní výrobky. Tento trend

nepřímo ovlivnil i světové řetězce (Starbucks, Costa Coffee), které nabízejí

možnost odnést si vytvořený produkt (kávu) ve vlastním keramickém hrnku a

použití jednorázového plastového kelímku zpoplatnily.



3. Tržní

Trh jednorázových příborů vyrobených z plastu každoročně roste. Stejně tak

ovšem roste i trh alternativních materiálů, které postupně vstupují na trh

jednorázových příborů a zvyšují svůj podíl na trhu. Navíc se dá předpokládat, že

s chystanými omezeními produkce a prodeje plastů na jedno použití bude

pozice plastových příborů klesat, až je nakonec alternativní materiály zcela

nahradí.
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Světová hodnota trhu s plastovými příbory, 

2017-2025 (miliony USD)
Datum zveřejnění: 
Červenec 2018

Region: 
Celý svět

Sběr dat: 
2017

Doplňující poznámky: 
* Čísla od roku 2018 do 
2024 jsou odhady 
založené na CAGR 1,34 
procent poskytnutých 
zdrojem

Zdroj: https://www.statista.com/statistics/935888/plastic-cutlery-market-value-worldwide/

Evropa společně se Severní Amerikou tvoří největší část trhu spotřeby

biodegradabilních příborů. Dá se očekávat, že v reakci na Směrnici Evropského

parlamentu a Rady EU o omezení dopadu některých plastových výrobků na

životní prostředí bude evropský podíl na trhu ještě stoupat.

27,5%

36,3%

19,3%

7,3%

9,6%

Celkový podíl na trhu spotřeby biodegradabilních výrobků

podle regionu, 2018 (%)

Severní Amerika Evropa Asie a Tichomoří Střední a Jižní Amerika Blízký východ a Afrika



Příležitost a 
řešení ReFork



Ať už se jedná o chystaný zákaz jednorázových plastů v rámci Směrnice

Evropského parlamentu a Rady EU nebo otáčející se trend ve vnímání

plastových výrobků mezi spotřebiteli a s tím související „eco-friendly“ politika

globálních řetězců, svět se nachází na pomyslném rozcestí zacházení s

jednorázovými plasty.

Produkt ReFork

Projekt ReFork se již několik let zabývá problematikou, jejímž cílem je vyřešit

celosvětový problém s plasty. V průběhu celého procesu bylo provedeno tisíce

testů a zkoušek, kdy se odborníci z oddělení výzkumu a vývoje ReFork zabývali

zejména procesem pojení primárních materiálů. Ty se rozdělují na tři zásadní

složky, a to na dřevo, biopolymery a přírodní aditiva. Díky unikátnímu postupu

zpracování na našich zařízeních ReFork MTI se podařilo tyto složky spojit tak, že

vytvořily dokonalý celek propojením všech částí, čímž se docílilo skvělého

výsledku, který v současném prostředí řešení problematiky s plasty nemá

konkurenci.

Refork Industries OÜ whitepaper | česká verze | www.refork.org 21



Biopolymery

Zásadní složkou, která je součástí materiálu ReFork, je biodegradabilní

biopolymer. Tyto biopolymery nazýváme pojiva a ty se dále škálují na různé

druhy s odlišnými vlastnostmi viz následující obrázek.
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Výrobky mají díky našemu inovativnímu materiálu jedinečné vlastnosti.

A. Produkty ReFork jsou ekologičtější než produkty vyrobené z plastu či

biopolymeru. Jsou plně biologicky rozložitelné. Zároveň je na výrobu použit

materiál pocházející z místních zdrojů, čímž efektivně snižujeme uhlíkovou

stopu. Kromě toho používáme dřevní moučku, minerály a pojiva, abychom

plně využili cirkulární ekonomiku.

B. Výrobky mají přirozenou barevnou estetiku a neutrální vůni. Jsou na nich

také vidět dřevěná vlákna.

C. Materiál ReFork má vysokou výrobní variabilitu. To nám umožňuje

estetičtější a funkčnější produkty, než jsou výrobky, které lze vyrobit z jiných

udržitelných materiálů, jako je dřevo nebo papír. Díky způsobu produkce

jsme docílili vysoké škálovatelnosti, což usnadní širokou dostupnost

výrobků pro veřejnost.

Zdroj: https://bioplasticsnews.com/2020/02/19/biodegradable-polymers-in-various-environments/

Biodegradabilní polymery v různých prostředích

Biodegradabilní Prokázaná biodegradabilita za určitých podmínek Biodegradabilita neprokázána

1 PLA je biodegradabilní v termofilní anaerobní digesci při teplotě 52°C.

2 Polybutyrát. Biodegradabilní v domácím kompostu.

3 Kompletní biodegradabilita materiálů s vysokým obsah ligninu nelze pomocí standardních testů biodegradace snadno měřit
(testy probíhají, ale pomalu). Místo CO2 vzniká na základě biodegradace materiálů bohatých na lignin zejména humus.

4 Biodegradace CA ve všech prostředích je prokázána pouze pro některé polymerní třídy.

5 Včetně P3HB, P4HB, P3HB4HB, P3HB3HV, P3HB3HV4HV, P3HB3Hx, P3HB3HO, P3HB3HD
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EKOLOGIE
Biologicky rozložitelné produkty

s nízkou uhlíkovou stopou.

ESTETIKA
Přírodní vzhled díky spojení dřeva,

přírodní barvy a neutrální vůni a chuti. 

FUNKČNOST
Navrženo pro nejlepší funkčnost.

DOSTUPNOST
Výrobky jsou dostupné 
pro každodenní použití.



Výzkum a vývoj
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ReFork prošel razantním 

technologickým vývojem

Společnost ReFork prošla poměrně dlouhým

vývojem, a to jak na poli vývoje materiálu, tak

výrobních technologií. Z pohledu výrobních

technologií jsme zvolili cestu optimalizace již

existujících výrobních zařízení a jejich následnou

modifikaci pro potřeby ReFork.

ReFork vyvinul výjimečný materiál

Jsme jednou z mála firem na světě, která umí

vytvořit biologicky rozložitelný materiál, jenž je:

• možný využít pro masovou výrobu

• cenově konkurenceschopný

Základní materiál obsahuje 50 % hmotnostního 

podílu biopolymeru (v některých variantách 

materiálu dosahujeme i úrovně 30 % objemového 

podílu biopolymeru).

Tohoto pozoruhodného výsledku bylo docíleno

na základě dvou základních faktů:

A. kooperací s BIO-FED a společným vývojem

biopolymeru, který je výhradně dodáván

společnosti ReFork

B. na základě vývoje MTI technologie (jedná se o

unikátní technologii na spojování materiálů,

která umožní společnosti ReFork dosáhnout

jedinečných výsledků při testování spojování

biodegradabilních materiálů)

“Jsem přesvědčený, 

že využití 

přírodních škrobů 

pro materiály 

ReFork lze docílit 

i bez chemické 

modifikace.”

Ing. Zbyněk Prokšan

Ředitel výzkumu a vývoje
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Společnost ReFork momentálně využívá biopolymery od firmy BIO-FED, která je

na tomto poli primárním partnerem společnosti ReFork. Spolupráce trvá téměř

dva roky, a i díky ní společnost BIO-FED vytvořila blend, který se skládá

z několika biopolymerních složek. V tomto složení je dodáván pouze do ReFork.

Cílem projektu je vyvíjet vlastní způsob pojení materiálu ReFork a to na principu

škrobů a cukrů, ale bez chemické modifikace.

ReFork ve svém vývoji nespoléhá pouze na vlastní vývojové a výzkumné

kapacity, ale konzultuje a testuje jednotlivé materiály a výrobky s vysokými

školami, jako jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Univerzita

Tomáše Bati ve Zlíně nebo Mendelova Univerzita v Brně.

V oblasti výzkumu a vývoje plánuje ReFork do konce roku 2020 spustit

výzkumné a vývojové centrum, kde bude koncentrovaně vyvíjet nové materiály.

Toto centrum bude otevřeno ke spolupráci s externími kapacitami, a to

především z univerzitního i průmyslového světa.
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Testování nových polymerů pro
vstřikolisování se společností Arburg

Testování materiálů ReFork 
určených pro extruzi 

Testování pojení materiálů pro velkokapacitní 
výrobu na kompaundačních linkách

Vývoj a výroba prvních vzorků 
z materiálu ReFork

Zvýšení efektivity a změna výrobních 
procesů pomocí unikátní technologie MTI

Certifikát food-contact pro styk 
s potravinami pro nový materiál ReFork

Otevření nového R&D centra ReFork v Praze
pro výzkum pojení biodegradabilních 

materiálů a výzkumu biopolymerů bez 
chemické modifikace určených jako pojiva

2Q
2019

4Q
2019

3Q
2020

1Q
2019

3Q
2019

1Q
2020

2Q
2020

4Q
2020

Začátek vývoje vlastního přírodního 
biopolymeru bez chemické modifikace 

R&D roadmapa



Výroba



Primárním cílem našeho projektu je vyrábět výrobky ze 100% přírodně

rozložitelného materiálu. Jediným vhodným způsobem, jak masově vyrábět

koncové výrobky, je použití technologií a výrobních postupů, které jsou stejné,

jako výrobní procesy klasických plastů. Oproti konvenčním plastům mají

materiály ReFork zcela odlišné parametry. Bylo nutné vybrat a přizpůsobit

materiály s výrobními technologiemi tak, aby bylo možno tyto dvě veličiny uvést

do vyhovující velkokapacitní výroby. Tuto problematiku se podařilo vyřešit, a to

zejména díky úsilí našich odborníků z divize výzkumu a vývoje a divize výroby

ReFork. V současné době disponuje společnost materiály ReFork, které lze

využít ve výrobním procesu vstřikolisování a extruze. Ve vývoji je materiál, který

se bude dát využít v procesu termoformingu.
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Výrobní roadmapa

Objednávka vstřikolisovacího stroje Arburg
pro velkokapacitní výrobu příborů

Zahájení produktové výroby brček

Objednávka profesionálních pilotních
forem od společnosti PPT

Testovací výroba 
na prototypových formách

Testování nejvhodnějších výrobních 
zařízení určených pro velkokapacitní výrobu

Objednávka speciální extruzní linky 
pro velkokapacitní výrobu brček

Zahájení produktové výroby
příbory, shisha náustek

2Q
2019

4Q
2019

3Q
2020

1Q
2019

3Q
2019

1Q
2020

2Q
2020

4Q
2020

Zahájení výstavby továrny ReFork 
pro region ČR, AT, PL, SK, DE, IT

Výrobní expanze 
1-4Q
2021

2022
Výrobní expanze na 

další kontinenty



Konkurence



V současné době existují pro ReFork tři typy konkurence. Jsou to opakovatelně

použitelné příbory, dřevěné příbory a příbory z biopolymerů. Opakovatelně

použitelné příbory jsou velmi využívané a oblíbené. Existují ale situace, kdy jsou

příbory na jedno použití levnější a hygieničtější. Očekáváme, že část

spotřebitelů bude používat opakovatelně použitelné příbory i nadále. Lidé v

Evropě sami spotřebují 312 miliard příborů ročně, většinou vyrobených z

konvenčních plastů, které bude nutné nahradit.

Dřevěné příbory jsou udržitelnou a jednorázovou alternativou k plastovým

příborům. I když se jejich tržní podíl v příštích letech zvýší, mají při používání

určité nevýhody. Mají velké hroty na vidličce, tupé nože a mělké lžíce. Kromě

toho mohou ovlivnit chuť potravin a ohrožovat bezpečnost kvůli odpadávání

třísek. Dřevěné příbory proto budou používat zákazníci s nižším nárokem

na komfort.

V neposlední řadě konkurence vyrábí jednorázové příbory z biopolymerů.

Biopolymery se stále více rozšiřují, což bude mít v konečném měřítku dopad na

ceny produktů. Oproti tomu primární surovinou ReFork je dřevní odpad a

minerály.
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Řešení ReFork je

JEDINEČNÉ.



Vstup na trh



ReFork bude vstupovat na nové trhy prostřednictvím importérů. Do roku 2022

chceme vybudovat v zemích Evropy vlastní výrobny. Výrobní podniky budou do

jednotlivých zemí umístěny podle vhodnosti trhu a poptávce po výrobcích

ReFork. Tento model nám umožní získat do konce roku 2022 až 10% podíl na

evropském trhu 100% biologicky rozložitelných materiálů.

Po získání pozice na evropském trhu plánujeme v roce 2022 expanzi do Číny a

později na celý asijský a americký trh. Cílové trhy byly pro účely ReFork

rozděleny podle geografické polohy na osm částí (viz obrázek níže), na které

bude ReFork postupně vstupovat a zároveň s tím spolupracovat s lokálními

distributory, kteří usnadní rozšíření produktů ReFork mezi koncové

spotřebitele.

Současně s tím bude pro zprovozněn e-shop ReFork.

Přehled populace & HDP pro osm importérů ReFork
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HDP 5,5 mld. USD

Populace 551 mil.

HDP 21 mld. USD

Populace 365 mil.

HDP 9,3 mld. USD

Populace 1 500 mil.
HDP 4 mld. USD

Populace 679 mil.

HDP 12,4 mld. USD

Populace 324 mil.

HDP 3,23 mld. USD

Populace 1740 mil. HDP 18,5 mld. USD

Populace 1 600 mil.

HDP 8 mld. USD 

Populace 488 mil.

Zdroj: http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/



SWOT analýza
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Všechny oblasti: Dynamický tým, propojený skrze celý hodnotový řetězec - tato 

pozice nám umožňuje koncentraci na určitou část hodnotového řetězce ve 

chvílích, kdy je potřeba. Jde o naši největší výhodu oproti velkým korporacím

Výroba: unikátní technologie Mechanicko-Termické Integrace (MTI), která 

umožňuje nákladově efektivní spojování materiálů i ve frakcích jež nejsou 

dostupné jinými technologiemi

Výzkum a vývoj : vývoj spojování rozložitelných materiálů plný slepých cest nám 

umožňuje se soustředit na vhodné materiálové kombinace 

Výzkum a vývoj : spolupracujeme s renomovanými univerzitami

Výroba: know-how vysokokapacitní výroby z rozložitelných materiálů s vysokým 

obsahem plniv

Výroba: spolupráce s předními dodavateli do průmyslové výroby s možnostmi 

následných změn strojního vybavení

Výroba: koncentrace na udržitelné vstupní suroviny 

Produkt: food-contact certifikace pro materiál ReFork 1.01

SW
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G
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S

Všechny oblasti: Mladý tým s limitovanými mezinárodními zkušenostmi

Výzkum a vývoj: Výzkum v doposud neřešené oblasti pojení dřeva pro masovou 

výrobu

Výzkum a vývoj : Intenzivní materiálové a technologické náklady

Výroba: Technologie pro masovou výrobu vyžaduje úpravy "na klíč", což navyšuje 

v počáteční výrobní fázi cenu jednotlivého výrobku

Výroba: Rostoucí cena biopolymerů v mnoha aplikacích, a to i mimo gastronomii

Vyšší prodejní ceny v porovnání s běžnými plastovými výrobky

W
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Všechny oblasti: Potenciál globálního růstu i mimo Evropskou Unii, která řeší 

aktuální problematiku plastového odpadu

Výzkum a vývoj : Velké množství aplikací pro materiály ReFork i mimo 

gastronomii

Výzkum a vývoj : MTI lze využít jako vstupní technologii výroby materiálu jak pro 

extruzi, vstřikolisování, termoforming a jiné aplikace 

Výroba: Možnost využití a akvizice strojního vybavení společností z automotive –

řešení aktuální recese dopadající především na automotive průmysl

Produkt: Vysoký potenciál nahrazení jednorázových plastů především z oblasti 

hygienických potřeb a jejich nárůst poptávky po dopadu COVID-19.

Trh: Výrazně rostoucí poptávka po ekologických náhradách plastových výrobků 

jak ze strany konečných spotřebitelů, tak velkých společností. 

Trh: Rostoucí regulace omezování jednorázových plastů jak v Evropské unii, tak i 

mimo ni. 

Trh: Globální možnost využití EFK jako ve všech jeho formách – od platební 

funkce až po ekokickstarter

Výzkum a vývoj : Vícenáklady spojené s výzkumem a vývojem, jež v prvotních 

fázích projektu mohou navýšit cenu jednotlivých výrobků

Trh: Možné změny regulatorních opatření – V rámci Evropské unie se jedná o 

směrnici, a tudíž není zřejmé, jak bude směrnice transponována do národních 

legislativ 

Trh: Nízká možnost diversifikace na straně dodavatelů v rámci dodávek 

biopolymerů

Trh: Lobbing výrobců a distributorů jednorázových plastových aplikací pro tvorbu 

jiných forem podpory ekologických řešení (např. fond znečišťovatelů ..)

Trh: Substituty jednorázových plastů ("bring-your-own", opakovatelné použití) –

celkový pokles poptávky po jednorázových řešeních

Trh: Nízké povědomí konečných spotřebitelů o rozdílech v jednotlivých 

ekologických řešení
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Partneři
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IT

Icarus – technická podpora

Vilten – poskytovatel technického řešení platformy ReFork

Blockchain

LocalBITMAN SE – zajišťuje směnu kryptoměn na fiat a naopak

Distribuce

gastro-obaly.cz – distribuční partner pro Českou republiku

Materiál

BIO-FED

Vývoj

VŠCHT

Partneři pro velkokapacitní výrobu

PP&T – společnost PP&T poskytuje kompletní proces výroby

dílů – od podpory při vývoji dílu, přes konstrukci, výrobou a

odladění špičkového nástroje až po sériovou výrobu precizních

dílů vstřikováním termoplastů.

FF Servis s.r.o – společnost FF Servis s.r.o. působí na trhu od

roku 1993 a je výrobce potravních doplňků a biologicky

účinných látek, vyrábí v současné době široké spektrum

doplňků stravy, regeneračních a ochranných přípravků.

DASTIT Technology – jedná se o firmu s velkou zkušeností v

provozování technologií podobné naší patentované techno-

logii MTI. Technologická směs od DASTIT je jedinečným

hydraulickým pojivem vyrobeným pomocí inovativní a

patentované technologie, která spočívá v mechanické aktivaci

popela z fluidního spalování pevných fosilních paliv a s

použitím dalších složek DASTIT.

WoodflourMill – WoodflourMill byla založena v roce 2016 a je

pokračovatelem dlouholeté výroby dřevní moučky v mlýně

v Bělkovicích-Lašťanech u Šternberka. V současné době se

zaměřuje na produkci kvalitní dřevní moučky s vlhkostí na

úrovni již pěti procent která nalézá primární využití pro další

produkci dřevoplastových kompozitů.



Tokenizace



Aby mohl být naplněn cíl stát se celosvětovou společností s podporou globální

komunity, je žádoucí propojit komunitu ReFork skrze globální token. To v

současné době umožňuje pouze tokenizace. Globální komunita lidí pro nás

nebude jen skupina kupců, ale tým potenciálních partnerů v oblasti obchodu,

marketingu, designu, ekologie či výzkumu. V neposlední řadě to pro nás bude

znamenat potenciální ulehčení vstupu na nové trhy a hledání nových partnerů.

Tokenizací následujeme příklad globálních firem Tesla, Facebook či BitTorrent.
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Token

Definice EFK tokenu

EFK tokeny jsou formou virtuálního poukazu, který slouží k využívání výhod při

interakci s projektem ReFork. A to jak při koupi koncových výrobků, tak v rámci

marketingových aktivit podporujících značku ReFork.

EFK token je kryptoměna založena pomocí Ethereum smart contractu (ERC20).

Celkové množství EFK tokenů je 4 000 000 000.

Funkce

EFK tokeny reprezentují vztah jednotlivců a firem vůči projektu ReFork a

uplatňují se na platformě ReFork. Každý jednotlivec / společnost má možnost

interagovat s ReFork na rozdílných úrovních, a to podle participace na projektu.

Tyto úrovně budou odstupňovány podle aktuálního množství držených EFK

tokenů nebo v limitovaných případech i na základě odebraného zboží

placeného fiat měnou. Jedná se o demonstrativní výčet funkcí, které mohou být

v budoucnu rozšířeny a upravovány.
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MARKET
SUPPORT KOMUNITNÍ

PLATEBNÍOBCHODNÍ

TOKENOVÉ 
FUNKCE 



ReFork platforma bude rozlišovat minimálně pět základních levelů, kde budou

jednotlivci / společnosti držením kryptoměny vykonávat odlišnou míru práv

vůči projektu ReFork.

Těchto pět a více levelů si můžeme charakterizovat na jednotlivých funkcích

EFK tokenu v ReFork platformě:

Refork Industries OÜ whitepaper | česká verze | www.refork.org 41

Level Komunitní funkce 

Informační Eko-Kickstarter Staking Účast ReFork týmu

Level A Ano Získávání informací Ne Ne

Level B Ano Právo návrhu Ano Ne

Level C Ano Právo hlasovat Ano Ne

Level D Ano Právo volby Ano Ano

Level E Ano Právo volby Ano Ano

Level Obchodní funkce

Prioritizace Branding Limitované edice

Level A Ne Ne Ne

Level B Ne Ne Ne

Level C Nízká Ne Ano

Level D Střední Ne Ano

Level E Vysoká Ano Ano

Rozdělení jednotlivých úrovní (levelů) je umožněno jak na základě aktuální

držby EFK tokenů, tak i na základě realizovaných nákupů ReFork produktů za

fiat měny:

Level Platební funkce

Platební funkce Reward program Platby v e-shopech

Level A Až 100 % hodnoty objednávky Ne Ano

Level B Až 50 % hodnoty objednávky Ne Ano

Level C Až 25 % hodnoty objednávky 2 % Ano

Level D Až 10 % hodnoty objednávky 3 % Ano

Level E Až 5 % hodnoty objednávky 5 % Ano

Level EFK token Fiat obrat za rok

Level A TBA TBA

Level B TBA TBA

Level C TBA TBA

Level D TBA TBA

Level E TBA TBA

Konečná čísla a hranice u rozdělení jednotlivých levelů 

budou zveřejněny před zalistováním EFK tokenu na 

kryptoměnové burzy.



Market support: ReFork bude využívat vstupu na kryptoměnové burzovní

platformy, aby zajistil dostatek EFK tokenů pro komunitní, obchodní a platební

funkce. Tato aktivita bude následně zvyšovat i likviditu EFK tokenů. V

nepravidelných intervalech vykoupí ReFork EFK tokeny z otevřeného trhu na

kryptoměnových burzách. Tyto tokeny poté budou použity pro podporu

jednotlivých funkcí EFK tokenu a podpoře marketingových aktivit.

Příklad: ReFork vstoupí s EFK tokeny na kryptoměnovou burzu. Tokeny bude

možné vyměnit na této burze za bitcoiny. Mezitím se v rozhraní ReFork v rámci

komunitní funkce objevilo velké množství požadavků na podporu letních

hudebních festivalů od držitelů EFK tokenů. ReFork se rozhodne tyto aktivity

podpořit. Vykoupí tedy EFK tokeny z otevřeného trhu v březnu, květnu, červenci

a prosinci tak, aby zvýšil likviditu EFK tokenů a zároveň aby měla společnost

dostatek množství tokenů pro odměnění aktivit.

Oblast: Komunitní funkce

Podoblast: Informační

Všichni držitelé jakéhokoliv množství EFK tokenů mají právo na odebírání

nejnovějších zpráv a informací k projektu ReFork. Komunita držitelů bude

pravidelně informována o stavu projektu a novinkách skrze newsletter a další

komunikační kanály. K odebírání novinek se stačí zaregistrovat na platformu

ReFork.

Podoblast: Eko-kickstarter

Na platformě ReFork budou vybírány ekologické projekty na základě

hlasovacích práv podle jednotlivých úrovní. Vybraný projekt bude následně

podpořen tím, že ReFork koupí volně dostupné EFK tokeny z trhu a využije je

jako grant pro realizaci zvoleného projektu. Tyto tokeny budou následně

uvolňovány pro potřeby zvoleného projektu z návrhů komunity ReFork. Podle

dosažené úrovně má držitel EFK tokenů k eko-kickstarteru jednotlivá práva,

která se stupňují až k výběru samotných ekologických projektů.

Příklad: Držitel EFK tokenů (Level C) má nápad na realizaci ekologického

projektu, který by chtěl zaregistrovat na eko-kickstarter. Díky tomu, že drží

dostatečné množství EFK tokenů pro Levelu C, může svůj projekt na eko-

kickstarter jak zaregistrovat (od Levelu B), tak zároveň o projektu hlasovat. Jeho

kamarád by projekt rád podpořil v hlasování, ale drží pouze EFK tokeny na

úrovni Levelu A. Z toho důvodu může o eko-kickstarteru a zaregistrovaných

projektech čerpat pouze informace.

Realizovaný příklad: Komunitní funkce "Eko-kickstarter" již nyní běží (před

oficiálním spuštěním v rozhraní ReFork), a to napřímo s účastníky

předprodeje EFK tokenů. Přímo na komunitním setkání držitelů EFK tokenů
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měli účastníci privátního předprodeje možnost přímo hovořit s naším

managementem. Jeden z kupců EFK tokenů (zubní lékař) přišel s nápadem

na sekci s konceptem udržitelné zubní hygieny. Po komunitním setkání

odprezentoval koncept celému týmu společnosti ReFork. Po zhodnocení

myšlenky a odprezentování materiálů ReFork a autor myšlenky společně založili

divizi s názvem ReFork Dent, která se bude věnovat výrobě produktů v oblasti

dentální hygieny. Detaily o založení sekce ReFork Dent jsou k nalezení na

oficiálním ReFork blogu zde.

Podoblast: Stake to win

V rámci všech účastníků funkce „staking“ bude probíhat program, kde budou

všichni moci vyhrát speciální ceny v závislosti na dosažené úrovni. Výherci

budou losováni každé čtvrtletí. O zahájení programu bude ReFork informovat ve

svém uživatelském rozhraní a skrze komunikační kanály.

Příklad: Držitel EFK tokenů (Level C) drží v době losování tokeny v rozhraní

ReFork a může se tedy zúčastnit losování o hodnotné ceny. Protože dosáhl

Levelu C, může vyhrát ceny během losování pro Level A, B i C.

Podoblast: Staking

V rozhraní ReFork vznikne možnost držet (stakovat) EFK tokeny. Takto držené

tokeny umožní každému držiteli dosáhnout vyššího levelu v programu ReFork a

získat výhody na základě dosaženého stupně. Vzhledem k nemožnosti ověření

držených tokenů na kryptoměnových burzách je držení EFK tokenů v rozhraní

ReFork jedinou možností, jak dosáhnout předem určených levelů na základě

počtu držených EFK tokenů.

Příklad: Držitel EFK tokenů chce získávat výhody v programu ReFork. Rozhodne

se tedy odeslat své tokeny do rozhraní ReFork. Tokeny v rozhraní uzamkne a

dosáhne tak Levelu podle množství vlastněných tokenů.

Podoblast: Účast na akcích týmu ReFork

Majitelé Levelů D a E budou moci navštěvovat VIP a komunitní akce pro držitele

EFK tokenů a partnery společnosti ReFork, kterých se budou účastnit i členové

ReFork týmu.

Příklad: Koná se pravidelná letní akce ReFork pro partnery a držitele EFK

tokenů. Partner společnosti ReFork, který nakoupil produkty ReFork zajišťující

Level E, obdržel pozvánku a může se akce zúčastnit. Rád by na akci vzal i svého

známého X, jehož společnost vlastní EFK tokeny dostačující pro Level B a ještě

žádné výrobky ReFork nekoupila. Aby se mohl X také akce zúčastnit, musí buď

nakoupit dostatek EFK tokenů pro postoupení do Levelu D, a nebo udělat

objednávku ReFork produktů, která mu dovolí postup na Level D.
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Oblast: Platební funkce

Podoblast: EFK Reward program

Při nákupu produktů ReFork bude možné získat podle dosaženého levelu bonus

v EFK tokenech až do výše pět procent z hodnoty objednávky. Bonusové EFK

tokeny budou odeslány do peněženky objednatele do rozhraní ReFork, kde

budou uzamčeny po dobu 6 měsíců, než je bude možné zlikvidnit (viz

„Staking“).

Příklad: Partner společnosti ReFork, který za posledních 12 měsíců nakoupil

produkty ReFork v dostatečné hodnotě pro Level D, provedl objednávku v

hodnotě 3 000 USD. EFK tokeny v hodnotě 90 USD (tři procenta z hodnoty

objednávky) jsou odeslány do peněženky objednatele do rozhraní ReFork. Za 6

měsíců od provedení objednávky bude moci objednavatel tokeny poslat z

peněženky pryč a tokeny použít.

Podoblast: Platby v e-shopu ReFork

EFK tokeny mohou být využity k úhradě za produkty v e-shopu ReFork. Na

základě dosaženého levelu a hodnoty objednávky bude možné uhradit v EFK

tokenech 0 – 100 procent hodnoty nákupu.

Příklad: Držitel EFK tokenů (Level A) si na e-shopu ReFork koupí 100%

rozložitelné příbory v hodnotě 220 USD. Celou tuto částku může uhradit v EFK

tokenech. Také může uhradit celou částku ve fiat měně a nebo si platbu rozdělit

na částečnou platbu v EFK tokenech i fiat měně.

Oblast: Obchodní funkce

Podoblast: Prioritizace

Časový interval doručení objednávek produktů ReFork se v době zvýšené

poptávky bude lišit na základě prioritizace doručení. Zajistíme tak, aby byli

přední partneři ReFork upřednostněni a dostali objednávku v co nejkratším

možném čase.

Příklad: Držitel 2000 EFK tokenů (Level A) si objedná v době zvýšené poptávky

příbory ReFork z e-shopu. Před expedicí objednávky si držitel EFK tokenů (Level

D) objedná z e-shopu stejnou zakázku jako držitel na Levelu A. Protože se jedná

o poslední příbory na skladě ReFork, držitel na Levelu D obdrží zakázku dříve.
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Podoblast: Branding

Ti největší partneři a držitelé tokenů si také budou moci nechat obrandovat

koncové produkty ReFork logem vlastní firmy či jinými motivy.

Příklad: Partner společnosti ReFork (Level B) by si chtěl nechat obrandovat

produkty ReFork vlastním logem. Vzhledem k nízkému stupni dosaženého

levelu musí buď splnit požadovaný obrat ve fiat měně, nebo nakoupit

dostatečné množství tokenů, aby se dostal na Level E.

Podoblast: Limitované edice

Přední partneři a držitelé velkého množství EFK tokenů budou mít přístup k

vybraným limitovaným edicím produktů ReFork.

Příklad: Držitel EFK tokenů (Level A) by chtěl mít přístup k limitovaným edicím

ReFork, které jsou dostupné od Levelu D. Nakoupí dostatečný počet EFK tokenů

pro level D na kryptoměnové burze, následně „uzamkne“ tokeny v rozhraní

ReFork a zajistí si přístup k limitovaným edicím.

Distribuce

Celkový počet EFK tokenů je 4 000 000 000. 80 procent tokenů bude nabídnuto k 

prodeji během hlavního globálního prodeje a privátního prodeje před vstupem 

na kryptoměnovou burzu. 10 procent tokenů je určeno členům týmu ReFork. 

Šest procent zůstane v samotné společnosti Refork Industries OÜ. Poslední čtyři 

procenta tokenů jsou určena pro Bounty. 

Bounty tokeny budou rozděleny do dvou distribučních fází. Prvních 50 procent 

bounty tokenů (dvě procenta z celkového počtu EFK tokenů) bude 

distribuováno na základě bounty programu probíhajícího před zalistováním EFK 

tokenů na kryptoměnové burzy. Zbylých 50 procent (bounty tokenů) bude 

rozdělováno za marketingové aktivity po zalistování na burzách.

Všechny neprodané tokeny během předprodeje a hlavního prodeje budou 

spáleny a spolu s nimi proporcionálně i tokeny určené pro členy týmu, 

společnost a bounty.

Tokenomika

Tokenomika zajišťuje fungování EFK tokenů a nastavuje procesy, které vedou ke

zvýšení likvidity tokenů. Tokenomika EFK tokenů je koncipována tak, aby byla

výhodná pro všechny členy komunity ReFork, ale stejně tak i pro korporátní

partnery.

Vzhledem k tomu, že se hlavní byznys projektu ReFork nachází mimo krypto

svět, jsou k dispozici účinné nástroje ke zvýšení likvidity EFK tokenů v rámci

fungování reálného byznysu.
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Prodej EFK 
tokenů



Privátní předprodej

EFK tokeny jsou veřejnosti nabízeny ve dvou prodejních kol. Prvním je privátní

předprodej tokenů na platformě ReFork, který je určený pouze pro občany

České republiky a Slovenska. Tokeny koupené během privátního předprodeje

budou uzamčeny v rozhraní ReFork do vstupu EFK tokenů na kryptoměnovou

burzu.

IEO (Initial Exchange Offering)

Globální prodej EFK tokenů bude probíhat skrze IEO, které je v současné době

nejoblíbenějším nástrojem pro získávání finančních prostředků v prostředí

krypto světa. Jak už název napovídá, Initial Exchange Offering probíhá přes

kryptoměnové burzy, které zprostředkují prodej tokenů registrovaným

uživatelům na dané burze. Ta přijímá nezbytné závazky pro ochranu kupujících

a provádí detailní analýzu projektů ještě před tím, než na své platformě umožní

projektu prodej tokenů. Po skončení IEO bude následovat na daných burzách

listing EFK tokenů.

Transparentní využití prostředků

V projektu ReFork klademe důraz na transparentnost, a to i v případě využití

načerpaných prostředků. Za celým projektem stojí profesionální tým s

dlouholetými zkušenostmi, proto budou získané prostředky využity maximálně

efektivně. Prostředky budou sloužit na vývoj nových materiálů, nových výrobků

ReFork a k expanzi na nové trhy.
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Hlavním cílem ReFork e-shopu je 
zpřístupnit produkty ReFork všem 
zájemcům o rozložitelné produkty. 
Bude to místo, kde klient může 
bezpečně produkty nakoupit a zároveň 
si bude jistý, že kupuje produkty, které 
jsou v souladu s cirkulární ekonomikou. 

ReFork e-shop

ReFork e-shop je online prostředí, kde 
bude společnost nabízet své 
rozložitelné produkty. Budou zde 
nabízeny pouze produkty společnosti 
ReFork.

Na ReFork e-shopu bude možné platit 
EFK tokenem. Kupující, kteří využijí 
platbu v tokenu EFK, budou zvýhodněni 
příznivější cenou nebo jiným 
motivačním prostředkem.

e-shop

Koupit

e-shop

e-shop

Zvolte způsob platby

EFK

Karta

FIAT

e-shop

Objednávka přijata!
Připravujeme zboží



Právní 
záležitosti



AML

Jednou z podmínek účasti kupujícího na koupi a směně EFK tokenů bude

zajištění souladu s aktuálně platnou legislativou týkající se zákazu praní

špinavých peněz, nelegální směny a jiných ilegálních činností. Může se zejména

jednat o povinnost řádné identifikace kupujícího a doložit původ finančních

prostředků, za které se kupující chystá koupit EFK tokeny.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tento dokument je propagačním sdělením. Informace uvedené v dokumentu

mají pouze informativní charakter a nepředstavují závazek společnosti. Každý

kupující by si měl udělat vlastní analýzu z veřejně dostupných informací před

tím, než se rozhodne k nákupu EFK tokenů. Publikované informace

nepředstavují návrh na uzavření smlouvy. Whitepaper, jakož i obchodní model

společnosti, může být v průběhu času měněn, a to i bez předchozího

informování.

Jazyk

Tento dokument je dostupný v několika jazykových verzích. V případě sporu je

výklad anglické verze whitepaperu rozhodující.

Kontakt

Refork Industries OÜ

ID: 14347262

Viru väljak 2 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10111

info@refork.org
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