


JURIDISK 
MEDDELELSE.

Dette dokument “White Paper” indeholder de vilkår, begræn-
sninger og betingelser, der regulerer brugen af platformen Sucre-
Coin og de tjenester, der er et resultat af den gennemførte ICO 
(“Initial Coin offering”).
 
SucreCoin er en kryptovaluta, der er en internetapplikation eller 
protokol, som er baseret på en analyse af matematiske opera-
tioner, der tillader udveksling af værdi i form af kryptovalutaen 
SucreCoin. Denne værdi kan være kontrakter, immaterielle ret-
tigheder, aktier eller generelt enhver omsættelig ejendom.
 
Oplysningerne i dette dokument er henvendt til personer, virksom-
heder, selskaber, fonde, comodities eller andre relevante enhed-
er.
 
SucreCoin er en kryptovaluta og bør hverken betragtes som en 
crowdfunding kontrakt og heller ikke som en projektfinansiering-
saftale eller en fællesskabsbaseret crowdsourcing-aftale.
 
Hverken SucreCoin, eller projektets grundlæggere, betaler eller 
vil blive betalt livrenter. De brugere, der erhverver SucreCoin, vil 
erhverve kryptovalutaen på eget ansvar for et stigende eller fal-
dende marked. Som skaberne af SucreCoin, er det vores største 
pligt at sikre god forvaltning af projektet og arbejde ud fra vores 
Roadmap & dette White Paper. 

SucreCoin vil til enhver tid offentliggøre hash keys for hver tran-
saktion, der gennemføres via den udbudte ICO Wallet med det 
formål at undgå enhver form for svindel eller bedrageri uden for 
vores virtuelle retsområde.
 
Alle, der har erhvervet SucreCoin under ICO-processen, har ac-
cepteret at give en ubetinget støtte til projektet.
 
Ved misbrug af disse oplysninger, reproduktion eller ændring af 
samme frafalder projektets samlede ansvar over for retsområde, 
hvor nævnte anvendelse kunne være i strid med forordningen 
eller med den lovgivning, der måtte være gældende i de implic-
erede retsområder.  
 
Computerudstyr er i deres natur skrøbelige og kan fejle, enten ved 
egen drift eller på grund af installerede programmer. Af denne gr-
und opfordrer vi brugerne af SucreCoin til at tage de sædvanlige 
nødvendige forholdsregler for at sikre alle vitale oplysninger på 
enheden samt for sikre, at computerudstyret kan udføre de nød-
vendige processer ved brug af platformen SucreCoin.
 
Visse udsagn og estimater er rettet mod fremtidig udvikling. 
Sådanne udsagn og estimater indeholder ukendte risici, som kan 
have indflydelse på den fremtidige udvikling af projektet.
 

  



INTRODUKTION

SucreCoin (XSR) er en kryptovaluta baseret på blockchain, der 
giver brugere og udviklere mulighed for at udnytte denne kraftful-
de teknologi til sociale netværk, websites, blogs og e-handelssites. 
De forskellige use-cases af blockchain-teknologi er kun begræn-
set af brugeren eller udviklerens fantasi, og på samme tid giver 
det også mulighed for en mere flydende og dynamisk handel, 
hvor SucreCoin kan spille en central rolle i opbygningen af et fuldt 
gennemsigtigt fællesskab. 
 
Vores mål er at skabe en rent peer-to-peer-version af elektronisk 
valuta, der gør det muligt at sende online betalinger direkte fra 
den ene part til den anden uden at gå gennem en finansiel insti-
tution. Digitale signaturer er en del af løsningen, men de vigtigste 
fordele forsvinder, hvis en betroet tredjepart fortsat er afgøren-
de for at forhindre double spending eller dobbelt brug af samme 
midler.

SucreCoin fungerer som en online betalingsmetode, som vil rev-
olutionere internettet, da brugen af denne betalingsmetode 
udelukkende er online. Takket være udviklingen af mobilap-
plikationer til Android og iOS vil SucreCoins betalingsmetode 
være både let og sikre øjeblikkelige betalinger mellem brugerne.
 
SucreCoin systemet kan desuden bruges til at sende virtuelle 
penge til enhver del af verden uden risiko for svindel hos de 
mellemmænd, der normalt faciliterer sådanne transaktioner.
 
SucreCoin tilbyder en brugervenlig og sikker metode til at sende 
penge rundt i hele verden ved hjælp af fordelene ved block-
chain, hvor transaktionsomkostningerne sænkes betragteligt. Tak-
ket være sin blockchain-teknologi kan denne betalingsmetode 
ikke opfanges, forfalskes eller ændres af nogen 3. part, og sam-
tidig bliver identiteten af begge parter skjult for offentligheden.



Ved at tiltræde det voksende globale netværk af teknologier kan 
finansielle institutioner behandle deres kunders betalinger overalt 
i verden med det samme på en ansvarlig og omkostningseffektiv 
måde.
 
Væksten i SucreCoin er bæredygtig ud fra projektets deltagelse i 
internationale pengeoverførsler. (Money Transfer).
 
SucreCoin blev grundlagt som et projekt fra Ecuador med det 
formål at dæmme op for udstrømningen af valutaer både fra 
dette land og fra andre lande i Latinamerika med henblik på at 
undgå fremtidige problemer med betalingsbalancen, mangel på 
udenlandsk valuta, manglende købekraft og til sidst udfordringer 
med inflation.
 
Da fokus for denne kryptovaluta primært ligger på Latinamerika, 
har SucreCoin også til formål at støtte den lokale økonomi samt 
de latinamerikanske virksomheder i deres udvikling af handel med 
udenlandske virksomheder ved at fjerne eller kraftigt reducere 
omkostningerne ved valutaomregning.  
SucreCoin støtter teknologiske projekter, der er fysiske, bæredyg-
tige og positive for miljøet med henblik på at skabe vækst ved at 
tilbyde et alternativ til det konventionelle finansieringsmiddel.

Vi foreslår en løsning på problemet med double spending eller 
dobbelt brug af samme midler ved hjælp af et peer-to-peer-net-
værk. Netværket tidsstempler transaktioner i en kontinuerlig kæde 
af proof-of-work2 protokollen baseret på hash3, der herved ge-
nererer en optegnelse, der ikke kan ændres uden at hele proof-
of-work arbejdet skal gentages.
 
Den længste version af en blockchain eller kæde fungerer ikke 
kun som en effektiv test af begivenhedernes rækkefølge,men vis-
er også, at den kommer fra den største pool af CPU-kraft . Mens 
størstedelen af CPU-kraften styres af noder, der ikke samarbejder 
for at angribe selve netværket, vil denne generere den læng-

ste kæde og herved overhale enhver angriber. Selve netværket 
kræver en minimal struktur. Beskeder transmitteres på den bedst 
mulige måde, og noderne kan forlade netværket og vende til-
bage efter behag, og accepterer herved at den længste kæde 
også er bevis for, hvad der er sket under deres fravær.

SucreCoin er en del af Token Partner programmet under Block-
chain Chamber of Commerce, som et af de centrale medlem-
mer i støtten til forskning og rådgivning vedrørende blockchain i 
Sydamerika.



ICO PROCESSEN  
* Afsluttet*

LANCERING 2017
SucreCoin lancerede sin ICO fra projektets hjemmeside.
Det oprindelige tilbud var rettet mod udviklingen af nye teknolo-
giske tendenser.
 
SucreCoin blev oprindeligt værdiansat til 0,058345 USD pr. mønt, 
idet værdien af Bitcoin (BTC) var dette tidspunkt var på 17.800,00 
USD pr. mønt.
 
Baseret på 100% af de indsamlede midler var den samlede 
mængde af genererede XSR: 212.444,00 XSR.

HARD CAP
SucreCoin havde en hard cap på 19.890,00 USD, hvilket gav projektet 
fuld autonomi over de følgende 10 år med hensyn til server- & vedlige-
holdelses-omkostninger.
 
Denne hard cap blev nået d. DATO
 
Allokering af ICO-midlerne.
40% af det indsamlede beløb fra den indledende Coin Offer blev re-
serveret til:
- Vedligeholdelse af servere samt personale.
 
De resterende 60% blev investeret i inklusion på en række krypto-børser, 
som tidligere var blevet forhandlet.
 

Fremgangsmåde for Initial Coin Offer (ICO).



Udlevering af XSR mønter.

Så snart den gennemførte ICO var færdig, blev overførslen af de 
erhvervede XSR-mønter automatisk gennemført til de respektive 
køberes Wallets eller punge, som alle blev registreret gennem 
ICO-platformen.
 

TEKNISKE KARAKTERISTIKA FOR XSR (SUCRECOIN )

Ticker Symbol : XSR
Max. Supply: 21.212.444 XSR
Minable: Ja
Algoritme : POW “X16R”
Aktiv port: 2108
P 2P Port: 2109
IP af Mining Pool: pool.sucrecoin.org (PBA)
Explorer: explorer.sucrec oin.org
Windows Wallet - Linux Wallet - Mac Wallet
Web Wallet: Sucrechain.com
 
Udbetalt beløb fra POW: 4 XSR / 2,5 minutter
Justering af vanskelighed hver 100 blokke
Avanceret kontrol beskytter mod 51% angreb
Understøttelse af kommenterede transaktioner 
Minimale gebyrer for transaktioner
 

Ændringer.
 
-> Mining baseret på CPU / GPU
-> Ændring af algoritme af X16r
-> Belønningen pr. minut ved POW øges til 4 mønter / 2,5 
minutter
-> Automatisk minedrift i Wallet
-> Modningstid: 100 blokke.
-> 6 bekræftninger er nødvendige for at validere en 
transaktion



POW (Proof of work)

Proof of Work er en protokol, der går forud for Bitcoin, og 
som har til formål at forhindre cyberangreb. Skaberen af 
Bitcoin, Satoshi Nakamoto, brugte POW protokollen på 
en ny og innovativ måde i Bitcoin-netværket.
 
Ved at bruge denne protokol inde i blockchain-netvær-
ket er det muligt at sikre valutaens netværket. Dette 
gøres ved at tilbyde et incitament eller en beløning til de 
nodes, der validerer og digitalt signerer hver transaktion 
i netværkets blockchain.

MINEDRIFT



Beskrivelse af Mining-processen.
Starter med hashing processen. 

“Netværket tidsstempler transaktioner ved at hashe eller notere 
dem i en løbende kæde af hash-baseret proof-of-work, der dan-
ner en optegnelse, der ikke kan ændres uden at gentage hele 
proof-of-work processen. Den længste kæde tjener ikke kun som 
bevis for rækkefølgen af begivenheder, der ses, men det er bevis 
for, at det kommer fra den største pulje af CPU-kraft. Så længe 
at størstedelen af CPU-kraft styres af nodes, der ikke samarbejder 
for at angribe netværket, vil de generere den længste kæde og 
overhale eventuelle angribere.”, Satoshi Nakamoto
 
Vi må forstå at efterhånden som flere computere føjes til netvær-
ket, øges computerkraften i netværket, men på samme tid øges 
konkurrencen også for at opnå den genererede belønning. Dette 
kaldes også vanskeligheden.
 
Vanskeligheden er den nødvendige beregning for at sikre, at der 
kan genereres blokke hvert tiende minut. SucreCoin vil automatisk 
nulstilles for at øge kompleksiteten af det matematiske problem, 
der skal løses i forbindelse med validering og signering af blokke.
 
På den anden side er hash-raten forarbejdningskapaciteten for 
SucreCoin-netværket for hvert af de lag, der tilføjes. Summen af 
kraften fra alle computere i netværket giver os som følge heraf 
den samlede hashrate i netværket.

SUCRECOIN NODES

SIKKERHEDSNIVEAUET I SUCRECHAIN: 

De computere, der udgør SucreCoin-netværket, SucreChain, 
skal leve op til strenge sikkerhedsniveauer. Krypteringen ved 
standard overførsler sker med krypteringsprotokol Niveau 7, som 
hænger sammen med lagene i dataoverførselerne. SucreCoin 
Wallet vil kryptere alle brugerdata samt alle fortrolige transak-
tionsdata for at sikre disse på blockchain.
 
SucreCoin har indført en dynamisk, multi-faktor mekanisme til 
valideringen af følsomme operationer såsom transaktioner eller 
udbetalinger af XSR for at sikre det højst mulige sikkerhedsniveau 
for brugerne i vores SucreCoin fællesskab.
 



HIGH PERFOMANCE ENGINES
Vores Wallet-platform har hardware enabled accelereret hukom-
melse såvel som en effektiv parringsteknologi. Dette vil sikre behan-
dlingen af flest mulige transaktioner i netværket og sikre en effektiv 
anvendelse og overholdelse af alle politikker og udsving i markedet.

KARAKTERISTIKA AF XSR ECOSYSTEMET

Beskyttelse af personlige oplysninger 

SucreCoin Ecosystemet er helt anonymt. 

I den latinamerikanske bankmodel opnås niveauet af beskyttelse 
af brugernes identitet og personoplysninger ved at begrænse 
adgangen til information til kun at inkludere de involverede parter 
samt en tredjepart.
 
På grund af nødvendigheden af at informere offentligheden om 
alle de transaktioner, der foretages i SucreCoin-netværket kan 
det forekomme fuldstændig modsat den traditionelle bankmodel, 
men dette faktum betyder ikke, at persondata på de involverede 
parter offentliggøres. De involverede parter vil kunne udføre tran-
saktioner og på samme tid forblive anonyme for offentligheden.
 
Vi kan sammenligne konceptet med dagens aktiemarked, hvor 
niveauet af oplysninger, der er synlige for offentligheden, er be-
grænset på samme måde ved at undgå at afsløre identiteten på 
de involverede parter.
 
Ikke desto mindre tilføjer SucreCoin økosystemet et antal nye 
nøgler for hver transaktion, som ejerne af de involverede wallets 
udfører. Når en bruger på netværket foretager flere transaktioner 
med samme wallet-adresse, er det uundgåeligt, at tredjepart kan 
identificere et vist forhold mellem transaktioner og adresser. På 

denne måde kan disse forhold vise, at disse transaktioner tilhører 
samme ejer.
 
Sikkerhed
 
SucreCoin platformen er udviklet med udgangspunkt i sikkerhed. 
Systemet anvender kryptografiske processer inden for et decen-
traliseret netværk med henblik på at sikre brugernes data og ak-
tiver.
 
SucreCoin bruger en kryptografisk X16R algoritme til kryptering af 
central information, i en hovedbog, for at beskytte netværkets 
validering, integritet og fortrolighed .



Hvad er en algoritme?
En algoritme kan defineres som en sekvens 
af instruktioner, som repræsenterer en 
løsningsmodel for visse typer problemer.
 
En kæde af blokke baseret på X16R-algo-
ritmen er i det væsentlige blot en opteg-
nelse, et register over digitale begivenhed-
er, der er “distribueret” eller frit tilgængeligt 
for alle interessenter. Kædens indhold kan 
kun opdateres på baggrund af konsensus 
blandt flertallet af deltagere i systemet, og 
når dette indhold først er introduceret, kan 
oplysningerne aldrig slettes eller ændres .
 
SucreCoin blockchain indeholder en nø-
jagtig og kontrollerbar registrering af alle 
de transaktioner, der er foretaget i kædens 
historie.
 

Støtte til fællesskabet
        
SucreCoin er lavet for fællesskabet og vores mål er at støtte te-
knologisk vækst, organisk og organiseret, hvilket giver adgang til 
finansielle løsninger, som er baseret på blockchain teknologi som 
en garanti for fuld gennemsigtighed - samt for at kunne tilbyde 
fællesskabet en måde til at optjene et afkast af deres kryptovalu-
ta.
 
SucreCoin mønten kan bruges til alt, hvad enhver valuta kan bru-
ges til, men i stedet for at have en central enhed - som en na-
tionalbank - der udsender og understøtter valutaen, er mønten 
udelukkende baseret på det digitale system, der blev udtænkt af 
dets skaber, Satoshi Nakamoto.
 
På denne måde vil denne digitale platform understøtte køb af 
mønter fra august 2019 via alle de integrerede krypto-børser ig-
ennem et ønske om at tilskynde brugen af SucreCoin i den brede-
re befolkning, som også vil fjerne udfordringer med tilbagekøb af 
valutaen, som vil søge at undgå et fald i møntens værdi.



SUCRECOIN  
(XSR) 
XSR er en alternativ blokchain applikation

Der er allerede en lang historie for at tage den underliggen-
de idé om blockchain og anvende den på andre begreber. 
I 1998 kom Nick Szabo op med begrebet om at “Sikre ejer-
skabsbeviser med ejerens autoritet”. Det offentliggjorte do-
kument beskrev, hvordan “nye fremskridt i replikeret databa-
seteknologi” ville give mulighed for et system baseret på en 
kæde af blokke for at gemme en optegnelse over, hvem der 
ejer et stykke jord. Herved blev der skabt en rammeaftale, der 
omfatter begreber så som erhvervelse af jord, negativ besid-
delse og skat af jordværdi.
 
Imidlertid var der desværre ikke noget replikeret databasesys-
tem til rådighed på det tidspunkt, der var effektivt nok, så pro-
tokollen blev aldrig implementeret i praksis. Ikke desto mindre 
begyndte der at dukke en række alternative applikationer 
frem efter udviklingen af den decentraliserede teknologi bag 
Bitcoin og Litecoin omkring 2009.  

SucreCoin XSR Blockchain              
 
SucreCoin XSR er en forgrening af Bitcoin og Litecoin kilde-
koden, som ikke kun giver mulighed for at have en offen-
tlig nøgle, men også en mere kompleks sekvens af scripts, 
der er baseret på et simpelt Stack programmeringssprog.
 
I denne form skal hver SucreCoin XSR-transaktion generere nok 
data til at funktionen kan køre. Faktisk implementeres den grun-
dlæggende mekanisme for at påvise ejerskabet af den offent-
lige nøgle gennem et script; scriptet genererer en digital, elliptisk 
kurve-signatur som udgangspunkt, som verificeres transaktionen 
og adressen. Bekræftelsen sker så gennem en digital signatur.  



Brugseksempler
Online-betalinger via SucreCoin-netværket
        
Kreditkort er nummererede og magnetiserede betal-
ingsværktøjer af plastik, som udstedes af en bank, der tillader 
dets bærer at bruge dem som betaling i virksomheder og bu-
tikker, der er forbundet med systemet. Den løsning, der brug-
es til at udføre disse betalinger, er den virtuelle POS (Point-of-
Sale), som er en online variant af de klassiske terminaler, der 
kan findes i dag i fysiske butikker.
 
Udfordringer med brugen af Sucrecoin
 
Vi skal trods alt huske på, at der er en række udfordringer 
eller ulemper forbundet med digitale valutaer.
 
Det er nødvendigt at have en aktiv internet-forbindelse for 
at bruge dem. Hvis dette ikke er tilfældet, er der ingen måde 
hvorpå man kan hæve eller bruge penge på.
 
For at opnå en bred benyttelse af en valuta i befolkningen 
er det også nødvendigt, at enhver valuta får en betydelig 
markedsandel og brug i daglige transaktioner. Dette er for 
eksempel, hvad der er sket med Bitcoin, som i dag bruges 
af mange mennesker over hele verden. Hvis der ikke er én 
enkelt valuta, der vinder markedet, vil det resultere i flere 
forskellige valutaer, som vil være i omløb samtidig. Dette kan 
så medføre vanskeligheder med at drive forretning, da man 
vil skulle kunne tage imod flere forskellige valutaer.
 
En af truslerne mod kryptovaluta er fremkomsten af kvante-
computere, der, selv om de endnu ikke er tilgængelige for 
offentligheden, kan udgøre alvorlige risici for denne type af 
elektroniske valutaer. Disse maskiner computer-kraft er så høj, 
at det truer de systemer, der anvender kryptografi som en 
central sikkerhedsmekanisme i deres platform.
 En anden udfordring med det nuværende marked for kryp-

tovaluta er, at prisen på en valuta kun er fastsat på grund-
lag af loven om udbud og efterspørgsel. Dette kan medføre 
kraftige prisstigninger, men også store prisfald, hvilket tradi-
tionelle fiat-valutaer, som er støttet af et lands nationalbank, 
ikke oplever i samme udstrækning. Dette skyldes, at nation-
albanken har opbygget betydelige valutareserver for at sikre 
prisstabilitet og bekæmpe inflation.
 
Der er lande, hvor nogle virtuelle valutaer er forbudt, så de-
res brug ikke tilskyndes, hvorved det er meget svært at opnå 
en kritisk masse i disse lande.

Som navnet antyder, eksisterer virtuelle valutaer kun digitalt. 
Derfor risikerer brugerne også at miste alle deres penge, hvis 
brugerne ikke sørger for at sikkerhedskopiere deres kryp-
tovaluta wallets eller tegnebøger. Disse beløb vil efterfølgen-
de forsvinde fra det aktive kryptovaluta-marked, da de ikke 
længere er tilgængelige eller til rådighed for nogen.



Transaktionsprocessen
Transaktionsprocessen med SucreCoin vil blive den samme som 
hos de fleste andre kryptovalutaer, men dog med den klare 
forskel at SucreCoin tager udgangspunkt i en fuld anonymitet i 
betalingsprocessen. Under transaktionen sendes data af systemet 
til sælgeren, som har ansvaret for at bekræfte salget af produktet.
Da transaktionerne ikke kan trækkes tilbage, kan online-bu-
tikken eller sælgeren vise brugeren, at købet bekræftes uden 
mulighed for at foretage en refusion eller tilbageføre transak-
tionen. Denne form for betaling hjælper sælgeren med at mod-
tage pengene sikkert og med det samme, mens køberne sam-
tidig er sikre på, at deres penge er blevet sendt via en sikker 
kanal. Takket være fordelene ved SucreCoins blockchain-te-
knologi er vi alle i stand til at foretage øjeblikkelige og sikre køb.

BRUGERVENLIGHED OG SUCRECOIN

Brugervenlighed er baseret på 3 nøglefaktorer: Brugeren, Målet 
og Konteksten. Her er brugeren stort set alle, der har brug for at 
fuldføre en opgave, og den opgave er Målet. Det nærliggende 
eksempel er at sende penge. Endelig er det konteksten, der indbe-
fatter alle de ting, som ikke kan ændres; som f.eks. prisen på et pro-
dukt, et lands lovgivning eller leveringstidspunktet for et produkt.
 
Den primære brugeren af SucreCoin er personer, der har 
brug for at foretage B2B (Business to Business) betalinger. 
Målet er, at denne betaling skal ske sikkert, hurtigt og med 
minimale omkostninger. Andre brugere af SucreCoin er per-
soner, der ønsker at sende penge til andre personer (forbru-
ger til forbruger), såsom venner eller familiemedlemmer der 
kan bo i samme land som afsenderen eller i udlandet. Endelig 
er Konteksten at overførselsomkostningerne med SucreCoin 
er meget lavere end gebyrerne ved traditionelle overførsler.  
 
Brugervenligheden i SucreCoin som betalingsmetode er meget 

effektiv sammenlignet med andre løsninger, der er tilgængelige 
i Latinamerika. SucreCoin kan fungere ud fra en blockchain 
og den er meget effektiv til at gennemføre øjeblikkelige tran-
saktioner og er bærbar, da den ikke kræver papirpenge.

SUCRECOINS LØSNING PÅ DOBBELT 
BRUG AF SAMME MIDLER
En elektronisk valuta er defineret som en kæde af digitale signa-
turer. Ejeren kan sende mønten til en anden bruger, der digitalt 
underskriver en hash for den transaktion, der skal foretages, og for 
den offentlige nøgle til den bruger, den overføres til. Elementerne 
i transaktionen tilføjes til den decentraliserede hovedbog. Den 
bruger, der modtager transaktionen, kan bekræfte underskrift-
erne for at verificere ejerkæden og kontrollere, at transaktionen 
er foretaget korrekt.



 Et velkendt problem i traditionelle systemer er, at den person, der 
modtager en transaktion, ikke har mulighed for at kontrollere, om 
ejeren eller afsenderen allerede har brugt de fremsendte midler – 
en såkaldt double spending. En af løsningerne på dette problem 
er, at SucreCoin-protokollen skaber tillid igennem sit netværk af 
underskrifter, som identificerer ejerskabet af det beløb, der sendes 
fra én bruger til en anden. SucreCoin-netværket kontrollerer au-
tomatisk, om afsenderen ikke allerede har foretaget transaktioner 
med samme valuta.

Introduktion til B2B platforme 
I løbet af de seneste 10 år har internettet haft stor indflydelse 
på flere områder, der både påvirker vores dagligdag såvel som 
måden hvorpå virksomheder fungerer. En vigtig ændring, som in-
troduktionen af internettet har medført, er de direkte og kommer-
cielle forhold mellem virksomheder (Business to Business-modellen 
eller B2B).
 
Idéen bag B2B portaler dækker ikke kun over en direkte salg-
skanal mellem virksomheder, men disse portaler har også skabt 
flere fordele såsom reduktion af omkostninger, automatisering af 
processer samt strømlining af processer.  
 
B2B portaler tillader virksomheder at opbygge et digitalt marked, 
der forbedrer effektiviteten af deres forsyningskæde. Dette er 
positivt for begge de deltagende virksomheder i en aftale, da 
den sælgende virksomhed er i stand til at sælge sine produkter til 
hele verden uden de tidligere handelsbarrierer. Samtidig er den 
købende virksomhed i stand til at erhverve de produkter, som virk-
somheden har brug for til sin kommercielle drift – også selv om den 
sælgende virksomhed er placeret på den anden side af kloden.
 
Dette er én af hovedårsagerne til, at SucreCoin har indgået et 
samarbejde med Coinpayments samt en række betalingsgate-
ways.

SUCRECOIN, EN KRYPTOVALUTA SOM ER SKABT TIL B2B PROCESSER 

XSR er den første kryptovaluta i Latinamerika, der er skabt med 
tanke på B2B-virksomheders daglige drift. Det betyder blandt 
andet, at decentralisering er én af hjørnestenene i denne kryp-
tovaluta, hvor alle de deltagende parter automatisk bidrager 
til netværket ved at validere og underskrive transaktioner samt 
til selve skabelsen af nye blokke i kæden. Herved undgås både 
kloning af blokke og double spending og sikkerheden i netværket 
styrkes markant.
 
Takket være dette fælleskab bliver processen med at sende og 
modtage penge strømlinet på tværs af XSR netværket. Dette 
understøtter i sig selv udviklingen af handel mellem virksomhed-
er, både i samme land og på tværs af landegrænser. Samtidig 
bidrager den decentraliserede og offentligt tilgængelige block-
chain også til at reducere korruptionen betydeligt i de daglige 
transaktioner mellem enkeltpersoner, virksomheder og statslige 
organer.  



Hvordan kan du benytte SucreCoin som din 
foretrukne betalingsmetode?
SucreCoin giver dig mulighed for at betale med din mobil i 
to enkle trin: scanning og betaling. Der er ikke behov for at 
køre et kreditkort igennem, indtaste en pinkode eller under-
skrive noget. Som forretning er alt, hvad du behøver for at 
kunne modtage betalinger med SucreCoin, at vise en QR-ko-
de fra din wallet og lade din kunde scanne din mobil eller 
sætte de to telefoner sammen (ved hjælp af NFC-teknologi).
 
Som med e-mail er det ikke nødvendigt at bede dine venner, familie 
eller kunder om at bruge det samme email-program for at sende og 
modtage emails imellem jer. Med SucreCoin kan de også frit vælge 
deres foretrukne wallet, da de alle vil være kompatible med vores 
teknologi. SucreCoin-netværket sover aldrig og går aldrig på ferie!



Social Investeringsplatform

SucreCoin udvikler desuden et framework til at finansiere projek-
ter inden for fællesskabet, der frem for alt er decentraliseret. Ord-
ningen er baseret på den traditionelle idé om finansiel formidling 
mellem de deltagende parter. På den ene side vil SucreCoin So-
cial Investment Platform tilbyde en markedsplads for iværksæt-
tere, som har brug for finansiering af deres projekter i kryptovaluta 
via SucreCoin (XSR), Bitcoin (BTC) eller Ethereum (ETH). På den an-
den side vil platformen tilbyde direkte adgang for investorer eller 
fonde, der er på udkig efter investeringsmuligheder inden for ny 
teknologi, som kan tilbyde et højt afkast for deres investeringer.
 
For at kvalificere sig til programmet – og især med henblik på at 
undgå enhver form for svindel – vil hvert deltagende projekt blive 
gennemgået af en række fagfolk og modtage en rating på 1 til 
5 stjerner, hvor følgende parametre vil blive taget i betragtning:
 
Projektbeskrivelsen
Holdet af grundlæggere
Størrelsen af den ønskede investering
Grad af teknologisk innovation
Oplæg til forvaltning af de indsamlede midler
Operationelt setup & Initial Rate of Return (IRR)
Marketing strategi
Salgsstrategi
Forretningsrisiko
 
Når et projekt er kvalificeret og bedømt, vil det få 5 ekstra god-
kendelser, som vil omfatte:
 
Gennemgang af regnskab
Gennemgang af projektets teknologi
Evergreen anmeldelse
Gennemgang af holdet bag

Samlet projektanmeldelse baseret på den foregående 
gennemgang af projektet.  
 
Disse endelige vurderinger giver mulighed for offentliggørelse 
af projektet på platformen og senere indgåelse af aktieaftalen, 
hvor alle platformens medlemmer vil have mulighed for at inves-
tere i de listede virksomheder.
 



Med Sucrecoin er der ikke et kreditkortnummer, som nogen kan 
bruge til at udgive sig for at være dig. Faktisk er det muligt at 
foretage en betaling uden at afsløre din identitet, næsten som 
med fysiske penge.
 
Ved at bruge SucreCoin som betalingsmiddel bidrager du også 
til udviklingen af nye muligheder for vækst, fremmer nye forret-
ningsmodeller samt giver store fordele for virksomheder så som 
lavere omkostninger, mindre bankgebyrer og automatiseret 
inkasso.
 
Hvis du ønsker at sende penge til venner, familie eller forretning-
spartnere i andre lande, kan du snart bruge en af vores kom-
mende værktøjer.
 
Hvis du vil ønsker at tage imod betalinger på dit website eller 
webshop, tilbyder SucreCoin de bedste priser på markedet i for-

KONKLUSION



Brug af SucreCoin børsen.
Betaling af integration af nye valutaer 
Betaling af gebyrer for veksling mellem valutaer 
Betaling af transaktionsgebyrer  
International pengeoverførsel (Remittances)
 
Hvad angår XSR, vil vores valuta være den centrale valuta til 
betaling af gebyrer (gas) i dette økosysmte i Latinamerika.
 
FREMTIDEN ER HER OG SUCRECOIN ER EN DEL AF DEN

hold til transaktionsgebyrer, der starter ved små 0,05% pr. transak-
tion gennem vores samarbejde med firmaet Coinpayments.
 
Holdet bag SucreCoin er dedikeret til at fremme den teknolo-
giske udvikling.
 
SucreCoin og holdet af programmører er i gang med at lancere 
yderligere funktioner for at fremme SucreCoin XSRs egen børs.


