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W KTÓRYM KRAJU 
ZAREJESTROWAĆ STO?

W tym, który oprócz tego, że chce przyciągnąć do
siebie STO, to rzeczywiście posiada niezbędne
regulacje prawne do jego emisji.



REGULACJE PRAWNE

1 2 3

Emitenci rejestrują swoje podmioty pod STO w jurysdykcjach, które możemy 
podzielić na 3 zasadnicze grupy:

Kraje, w których STO jest 
uregulowane

Kraje, w których STO nie jest 
regulowane, świadomą decyzją 

ustawodawcy

Kraje, w których STO nie jest 
regulowane, gdyż ustawodawca 
nie chce/nie rozumie specyfiki 

tych instrumentów



DLACZEGO ESTONIA?

Brak limitu na inwestycje w wirtualne waluty, regulacje
prawne oraz niskie koszty operacyjne czynią Estonię
doskonałym miejscem do prowadzenia biznesu
związanego z kryptowalutami.

Estonia jest jednym z najbardziej zaawansowanych
technologicznie krajów w Europie. Jej prawodawstwo
stara się nadążać nad zmieniającymi się trendami
rynkowymi.

Jako jedyny kraj w Unii Europejskiej przyznaje licencje na
obrót kryptowalutami.

Wyróżnia ją czytelna, przyjazna polityka podatkowa, w
której kryptowaluty nie są objęte żadnym specjalnym
podatkiem np. VAT ani podatkiem PCC.



SECURITY TOKEN  OFFERING 
VS

INITIAL COIN OFFERING

Token 

Jest 

klasyfikowany 

jako papier 

wartościowy

Daje właścicielowi możliwość 

otrzymania ściśle określonych 

świadczeń finansowych lub 

praw zarządczych

Nie zapewnia żadnych 

stałych profitów lub 

świadczeń pieniężnych 

Jest narzędziem 

płatniczym za 

usługi lub daje 

dostęp do 

platform 

internetowych itp.

Jest rodzajem 

środka 

płatniczego za 

produkty lub 

usługi



REJESTRACJA STO W ESTONII

Obowiązek rejestracji w EFSA spoczywa także na
emitentach, którzy chcą oferować security tokens dla
wszystkich na terenie Unii Europejskiej.

W Estonii nie istnieje potrzeba posiadania lokalnego
dyrektora. Zarówno udziałowcami, jak i członkami
zarządów firmy mogą być wiec obcokrajowcy.

Wszelkich czynności rejestracyjnych należy dokonać w
Estonian Financial Supervision Authority, która stanowi
estoński odpowiednik komisji nadzoru finansowego.

Procedura trwa około 6-8 miesięcy.



KIEDY NIE JEST WYMAGANA
REJESTRACJA PROSPEKTU?

Oferta jest adresowana wyłącznie do wykwalifikowanych 

inwestorów;

Oferta jest adresowana do mniej niż 150 osób z danego
państwa, innych niż potencjalni inwestorzy;

Oferta jest adresowana do inwestorów, którzy nabywają
security token za całkowitą kwotę przynajmniej 100,000
euro przypadającą na jednego inwestora, na każdą
poszczególną ofertę;

Oferta o nominalnej wartości lub wartości księgowej 
przynajmniej 100,000 euro za security token;

Oferta o całkowitej wartości mniejszej niż 2,500,000 euro 
przypadającej na wszystkie umawiające się państwa w 
całkowitym rozliczeniu rocznym za ofertę.
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