
FAQ: 
 

Slovníček pojmů: 

Token  - Žeton  

Coin – Mince  

BlockChain – Zjednodušeně elektronická účetní kniha, kde je každá transakce evidována a dohledatelná. 

Dividendy – Podíl na zisku 

FIAT – peníze vytvořené mocí úřední. USD, Euro, Koruny atd. 

TEPC – Zkratka pro TEPfactorCoin 

USD – Americký dolar, který má 100 centů. 

Online peněženka – Například Metamask, kde má investor uloženy svoje tokeny 

Hardware – peněženka - Například Ledger, kde má investor svoje  tokeny nebo coiny, pro jejich směnu je však 

potřeba se připojit. Vhodné uložit do trezoru. 

AML/ KYC proces – Soubor opatření proti praní špinavých peněz, identifikace investora. 

 

 

1. Proč bych měl investovat do TEPfactorCoinu zkráceno TEPC? 

Jedná se o možnost vytvoření dlouhodobého pasivního příjmu, který je generován z reálného provozu 

poboček postavených za pomoci peněz investorů. 

 

2. Jak je to jisté?  
Máme vyzkoušený produkt prověřený deseti lety fungování na domácím, ale i na zahraničním trhu, 

kde jsme 2x získali prestižní ocenění za nejlepší zábavní atrakci v Dubaji.  Tato zahraniční zkušenost 

nám dala impulz a směr pro náš další budoucí růst na trhu Středního východu jehož můžete být 

součástí. Nepracujeme jen se sny, ale s reálným, prověřeným produktem a se zkušenostmi.  

  

 

3. Proč krypto? Proč Ethereum? 
TEPfactor je mezinárodní společnosti, operující na různých kontinentech. Hledali jsme univerzální 

mezinárodní platformu, které je prověřená. Investiční žetony ERC20 je platformou, která je funkční 

pro investory ze spousty různých zemí. Transparentnost transakcí na Blockchainu je také žádaná. 

Ethereum je po Bitcoinu další nejrozšířenější platforma. Na TEPC se  našem použití díváme jako na 

obdobu akcie. 

 

 



 

4. Jak budou vypláceny podíly na zisku? 
Jedenkrát ročně na konci prvního  kvartálu následujícího roku, po uzavření účetnictví poboček. Reálný 

zisk z poboček bude přepočten na hodnotu TEPfactorCoinu (TEPC) a do peněženky investorů budou 

vyplaceny TEPC v poměrné části vůči investici. Investor se může rozhodnout, zda si TEPC nechá anebo 

zda si je nechá proplatit za reálné peníze (FIAT). V případě výměny TEPC za peníze, nás stačí 

kontaktovat a vyplatíme na požadovaný účet reálné peníze ve 100% výši nároku na dividendu za 

uplynulé období. 

 

5. Mohu si nechat vyplatit jen část nároku na dividendu a část si ponechat v TEPC? 
Ano 

 

6. Je výhodnější si dividendu nechat vyplatit nebo jí držet v TEPC? 
Doporučujeme si nechat divendu vyplatit  a převést na FIAT. Princip „úroky z úroků“ zde není funkční. 

Jediný důvod k držení TEPC a odmítnutí proplacení na FIAT je případná budoucí spekulace po vstupu 

na krypto burzu. 

 

7. Jak dlouho mám na to, abych si mohl požádat o vyplacení dividendy? 
Na směnu dividend na FIAT bude určena lhůta do konce 2Q – tedy cca 3  měsíce po výpočtu nároku 

na dividendu. Po té se výplatní období pro uplynulé hospodářské období uzavře a tokeny zůstanou 

investorovi na jeho účtu pro budoucí transakce na volné krypto burze, kde může výhledově získat 

vyšší zhodnocení.  

 

 

8. Proč je připraveno 10 miliard TEPC? 
Stavba deseti poboček na středním východě je jen plánovaná první etapa expanze, na níž využijeme 

jen část celkové emise TEPC.  Další etapy expanze mohou být financovány z prodeje zbývajících TEPC.  

 

9. Z jakých tokenů bude vyplacen podíl na zisku? 
Zisk z poboček se bude rozpočítávat pouze na prodané TEPC. Nebude tedy rozpouštěn a ředěn do 

celkového objemu neprodaných TEPC. 

 

10. Kolik peněz je potřeba vybrat na celý projekt  „etapy 1 – Middle East“ ,  a co se stane, 

pokud se nevyberou? 
TEPfactor je možné stavět v různých provedeních s různým počtem herních úkolů. Průměrná  cena 

na realizaci jedné pobočky činí 1,2 mil USD. Celkový plánovaný objem v první etapě je 12 mil USD. 

Pokud se bude TEPC prodávat pomalu, zbrzdí se pouze tempo výstavby. Pokud se neprodá TEPC dost, 

bude realizováno pouze tolik poboček na kolik budou stačit peníze. 

  

11. O jaké trhy se jedná? 

V první etapě nás zajímají země na Středním východě. 

  

 



12. Proč se dividendy vyplácí z 50 % reálného zisku a co se stane z druhými 50% zisku? 
50 % je určeno pro investory. Druhých 50 % je určeno na obsluhu aparátu, který je potřeba na řízení, 

rozvoj a správu poboček. Je zde zahrnut i zisk pro zakladatele. 

 

13.  Jak funguje AML proces? 
Při nákupu TEPC je nutné identifikovat kupujícího, aby se zamezilo možnosti praní špinavých peněz. 

Následně je veškerá manipulace s krypto měnami anonymní. V okamžik směny krypta za reálné 

peníze  je opět nutné identifikovat příjemce prostředků. 

 

14.  Jak se určuje hodnota TEPC? 

Hodnota 1x TEPC ja na začátku předprodeje určena na 0,01 USD (tj. 1 cent) . Po vstupu na krypto 

burzu bude hodnotu určovat trh. Garantujeme vždy minimální cenu 0,01 USD. 

 

15.  Proč zpětný odkup 10 % ročně. 
S vybranými prostředky za prodej TEPC se budeme snažit nakládat maximálně efektivně – řídit 

rozdělení prostředků do  staveb nových poboček v poměru  k držení optimálního zůstatku na účtech 

ve FIAT určeného pro účely požadavků na zpětný odkup tokenů.   Z tohoto důvodu byla nastavena 

10% míra možného zpětného odkupu za rok.  

 

 

 

16.  Můžu a případně jak prodat TEPC dřív? 
ANO, vždy je možno přeprodat někomu jinému za individuálně stanovenou cenu. Případně použít 

nějakou decentralizovanou burzu. 

 

17.  Kdy a jak se daní? 

Zisk z poboček se daní v zemi, kde je pobočka aktivní, podle místních zákonů. Následný vyplacený 

podíl na zisku si daní investor sám ve své zemi podle svých zákonů. 

 

18.  Jak si založíme peněženku a jakou doporučujeme? 

Doporučujeme online peněženku Metamask. V případě větších investic doporučujeme hardware 

peněženku, která není online. Kontaktujte nás, pomůžeme Vám. 

 

19.  Jsou do vyplácení dividend zahrnuty stávající pobočky, Česko, Varšava, Dubaj a 

plánovaný Mikulov? 

Ne. Tyto pobočky mají svojí historii a nechceme je míchat dohromady s novým projektem. 

 



 

20.  Jaké jsou plány s Online hrou? 

Máme stolní hru, která je prověřená a zábavná. V první fázi je žádoucí přenést tuto hru do Online 

prostředí a následně rozvíjet. Myšlenek, jakým směrem by se to mělo ubírat máme spousty. 

 

21. Kdy se dá očekávat první vyplácení podílu na zisku? 

Po postavení první pobočky a uzavření účetního roku.  

 

22. Proč se to jmenuje TEPfactorCoin když je to Token? 
Historicky jsme pracovali s názvem TEPcoin. Následně jsme se rozhodli pro platformu ERC20 kde se 

jedná o tokeny. Název však už zůstal, jen se změnil na TEPfactorCoin 

 

 


