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Icecat werkt aan uitgifte 2.0 cryptomunt ICURY voor contentsyndicatie

Amsterdam, 3 januari, 2018: Icecat, beursgenoteerd uitgever en wereldwijd verspreider
van productinformatie in de e-commercemarkt, werkt aan de creatie en uitgifte van een
“2.0” cryptomunt, ICURY. De ICURY, Icecat CryptocURrencY, zal een door Icecat
geaccepteerde cryptotoken zijn, en een rol spelen bij betalingen en contentcreatie binnen
Icecats bestaande ecosysteem. Het is een 2.0-munt in de zin dat de munt uitgegeven
wordt door een bestaande, winstgevende business met substantie, operationele diensten
en een succesvol trackrecord. Niet door een startup met slechts een businessconcept.
ICURY is gedefinieerd als een cryptotoken dat Icecat gaat helpen haar wereldwijde
productcontent-syndicatienetwerk verder te decentraliseren. Icecat faciliteert reeds 18
miljard productdatasheet-downloads per jaar door tienduizenden e-commerce-bedrijven.
Icecat gaat het token inzetten als vooruitbetaling voor haar diensten tegen een
gegarandeerde minimumwaarde. Het token kan verder gebruikt worden om
gedecentraliseerde contentproductie te bevorderen. Icecat produceert nu circa één
miljoen product datasheets per jaar, en ziet een kans de productie zo op te voeren naar
tientallen miljoenen productdatasheets per jaar. Verder worden onafhankelijke Proof-OfQuality “miners” voorzien binnen het netwerk, aangezien contentgebruikers steeds
hogere kwaliteitseisen hanteren.
Voor de technische creatie en uitgifte van de ICURY werkt Icecat nu nauw samen met het
Tacxe/Ledgable blockchain-team. Zodra de technische pilot succesvol is afgesloten maakt
Icecat het tijdpad voor het publiek aanbieden van haar munt (ICO/ITO) bekend.
Over Icecat NV
Icecat, genoteerd aan de NPEX-beurs sinds 2017, is een winstgevende en snelgroeiende,
online uitgever en syndicator van productinformatie ten behoeve van met name de ecommercemarkt. Icecat werkt mondiaal voor tienduizenden webshops zoals Amazon,
Wehkamp, BOL en zo’n 300 merken, waaronder Philips, Akzo, TomTom, HP, DELL, Lego
en L’Oréal.
Icecat omvat momenteel de dochtermaatschappijen Iceshop B.V., Icecat LLC (Icecat
Ukraine) en Icecat Content Sourcing OÜ (Icecat Estonia) en de participatie Hatch B.V.
Icecat Ukraine en Icecat Estonia zijn verantwoordelijk voor de inhuur van editor- en
software developer-capaciteit. Hatch (voorheen Iceleads BV) levert slimme “Koop Nu”-

knoppen die ervoor zorgen dat de websites van fabrikanten meetbare verkopen genereren
via hun online resellers. Iceshop BV is specialist in e-commerce-integraties en Product
Information Management (PIM)-oplossingen.
Geïnteresseerd in ICURY? Sluit je aan bij de Telegram groep:
https://t.me/icurycoin (download eerst de Telegram App!)
Meer informatie:
- https://iceclog.com/icury-tokenizing-the-dominant-open-content-syndication-networkin-the-e-commerce-market/
- http://www.icecat.nl/
- Martijn Hoogeveen, martijn.hoogeveen@icecat.com, M +31654256476

