


































Criar um protocolo suplementar que não possui um 

token proprietário e, portanto, diferente dos 

mecanismos de incentivo/segurança do Bitcoin.

Criar uma cadeia de blocos alternativa com 

o uso de uma AltCoin
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Ideia

formalizada
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completo
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Nós somos uma equipe pequena construindo um grande roduto

Adam Perlow

CEO

Adam é graduado em finanças na IDC, 

reservista do exército israelense e um 

velho holder de Bitcoin. Ele sabia o que 

estava acontecendo desde o dia em que 

ouviu falar sobre isso, lá atrás em 2011.

Nathan Cook

CTO

Pós-graduadoo em matemática pela 

Universidade de Cambridge. Ele 

descreve seu trabalho: “Participar ao 

máximo, com toda a sua existência.”

Sharon Urban

Desenvolvedor Chefe

Sharon é um engenheiro de sistemas 

altamente qualificado e experiente que 

adora trabalhar com boas pessoas!

Asher Manning

Desenvolvedor, Métodos formais

Ash estudou Matemática, Física e CS na 

Universidade McGill e trabalhou 

pesquisando "Homotopy Type Theory".



Doron Somech

VP R&D

Doron é co-funddador e CTO da 

leverate.com

Elan Perach

Líder de Produto

Elan iniciou várias startups, ex-aluno da 

NFX.com, está na área de criptografia 

desde 2011 e construiu o primeiro site 

para vender bitcoin em Israel.

Eleanor Milstein

Diretora de Arte

Eli é a nossa guru no design de 

produtos, trazendo 6 anos de experiência 

de várias startups tanto como designer 

de produto quanto como co-fundador.

Isaac Rodgin

Gerente de Comunidade

Graduado em IDC Herzliya, com licenciatura 

em negócios e Ciência da Computação.

Com mais de 5 anos em Gestão de 

comunidades e Vendas.

Nós somos uma equipe pequena construindo um grande roduto



Pamir Gelenbe

Pamir é sócio-gerente da Libertus Capital, onde se

concentra em sistemas descentralizados, blockchains

empresariais e moeda digital. Ele é investidor nas

instalações Kraken, Ledger Wallet, Shapeshift e Crypto

Facilities e vários protocolos descentralizados.

Anteriormente, ele atuou como parceiro da Hummingbird

Ventures e também trabalhou na Morgan Stanley e D.E.

Shaw. Pamir se formou na Universidade Duke e na

Universidade de Columbia como Bacharel em

Engenharia Elétrica e Mestrado em Pesquisa de

Operações.

Ran Nussbaum

Ran Nussbaum é sócio-gerente e co-fundador do The

Pontifax Group. O fundo funciona com mais de 50

empresas de portfólio em todo o mundo. Antes de se

juntar a Pontifax, ele era parceiro da maior empresa de

consultoria estratégica e de inteligência de negócios de

Israel.

Ron Gross

Ron se formou no Technion como Mestre em Ciência da Computação.

Trabalhou em várias empresas, desde pequenas startups até o

Google, possui uma vasta experiência em arquitetura web, segurança

e algoritmos. Ron esteve envolvido continuamente com o Bitcoin

desde março de 2011, divulgando a palavra, o conhecimento e o amor

pelo Bitcoin. Ele é um firme defensor de código aberto, transparência

e descentralização do poder e da tecnologia. Ron é co-fundador da

comunidade Israelita de Bitcoin além de Fundar e ter sido Diretor

Executivo da Fundação Mastercoin (a primeira ICO do mundo).
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