PERSBERICHT
Wereldprimeur: Nederlands cryptobedrijf Libereum koopt Spaanse
voetbalclub Elche CF
26 december 2018 – Het Nederlandse cryptobedrijf Libereum is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Elche CF.
De overname van de club uit de Segunda División A is een cruciale stap richting het verbinden van de gedecentraliseerde
digitale munteenheid (Liber) met de populairste sport ter wereld: voetbal. Het bedrijf verwacht hiermee grote vraag te
creëren naar cryptogeld voor een breed publiek. Onderdeel van het voorwaardenpakket was een bankgarantie van EUR
4.3 miljoen. Om mogelijke overnamerisico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen heeft Libereum de organisatie
van Elche CF middels een due diligence-onderzoek grondig laten beoordelen. De bevindingen van het onderzoek waren
positief waarna de overname is geëffectueerd.
Elche Club de Fútbol, S.A.D. (Valenciaans: Elx Club de Futbol, S.A.D.) is een traditierijke Spaanse voetbalclub uit (Elche) Elx,
de op 2 na grootste stad van de regio Valencia. De club is opgericht in 1923, waarna het 21 seizoenen tegen o.a. Barcelona
en Real Madrid opnam in de Primera División. De overname van Elche CF is doordacht en weloverwogen. De club heeft
mede dankzij zijn trouwe fans en het prachtige Estadio Manuel Martínez Valero, dat plaats biedt aan ruim 35.000
toeschouwers, een geweldige uitstraling. Onlangs werd er nog de interland tussen Spanje en Kroatië gespeeld.
Libereum ziet dusdanige potentie in Elche CF dat het de club in de komende 2-3 seizoenen terug wil brengen naar de
Primera Division. Hiervoor zal het Elche CF van de benodigde (financiële) impulsen voorzien.

“De koop van Elche CF, een prachtige voetbalclub die onze visie naar een cryptocurrency-toekomst deelt en bereid is dit
actief uit te dragen naar zijn achterban, is fantastisch nieuws.” zegt Cem Kumlar, oprichter van Libereum. “Het team heeft
hard geknokt om dit voor elkaar te krijgen en ik wil dan ook mijn dank uitspreken naar iedereen die aan dit intensieve
traject heeft bijgedragen. Graag wil ik benadrukken dat Libereum ondanks zijn meerderheidsbelang allesbehalve van plan is
de voetbalorganisatie van Elche CF aan te passen. Het doel van deze overname is tweeledig: enerzijds willen we de club
terugbrengen naar de Primera Divison. Hiervoor zijn financiële injecties nodig. En daar komt onze digitale munt om de hoek
kijken. We willen de token geleidelijk onderdeel laten worden van het financiële beleid in en rond de club, zodat alles -op
termijn- gemakkelijk, op laagdrempelig wijze, met Liber kan worden betaald. Denk hierbij aan sponsor- en transfer deals tot
ticketverkoop, fanclubartikelen en consumpties in het stadion. Door de continuerende vraag naar de token wordt het een
schaarst goed, wat de marktwaarde positief zal beïnvloeden. Dat rendement kan als kapitaalinjectie worden ingezet. En
bedenk maar eens wat de waardestijging van de Liber-token zal zijn als we meerdere voetbalclubs kopen. Wordt vervolgt!”

Verkoop Liber Tokens via LATOKEN
Libereum werkt exclusief met LATOKEN samen om de Liber Token aan te bieden. LATOKEN is op dit moment naam voor
zichzelf aan het maken door de makkelijke en betrouwbare manier van handelen. Aankopen en aanbieden van de Liber
Tokens via LATOKEN zal ook voor de mensen die minder “technisch" zijn een simpele opgave blijken. En met ruim 130.000
actieve handelaren die ruim 70 miljoen dollar per dag verhandelen zien wij LATOKEN als de perfecte partner om de eerste
fase van de verkoop te verwezenlijken.
Via LATOKEN zal een totaal aantal van 10miljoen Liber voor een sterk gereduceerd tarief van 5$ aangeboden worden.
Aanmelden kan direct, aankopen kan vanaf vrijdag de 28ste december. Meer informatie via de website latoken.com of via
onze PR kanalen.
Over Libereum
Libereum is een Nederlands cryptobedrijf, primair gericht op het breed toegankelijk maken van cryptocurrency voor de
doorsnee persoon. Middels het investeren in voetbalclubs heeft het bedrijf de ambitie onbegrensde vraag naar de
munteenheid te creëren en binnen 12 maanden na aankoop van de eerste voetbalclub uit te groeien tot één van de top 10
cryptomunten. Libereum werkt hiervoor samen met gerenommeerde blockchainexperts en -organisaties gespecialiseerd in
crypto-betaalnetwerken en met specialisten uit de voetbalindustrie.

