ARCHOS gaat samenwerking aan met de
EUROPEAN CRYPTO BANK, de eerste pan Europese organisatie
om investeringen en taxaties van cryptocurrencies te faciliteren
London - Dinsdag 20 maart 2018 – vooruitlopend op de Cryptocurrency World Expo, die zal worden
gehouden op 22 maart 2018 in Berlijn (Duitsland), kondigen ARCHOS en de EUROPEAN CRYPTO
BANK vandaag hun samenwerkingsovereenkomst aan om de ARCHOS Safe-T Mini te distribueren
onder de merknaam van de EUROPEAN CRYPTO BANK. Volgens de voorwaarden van deze
samenwerking ontvangen houders van meer dan 600 EcB-tokens en waarvan de huidige ICO zal
worden afgerond op 1 mei 2018, een hardware portemonnee die vervolgens beschikbaar wordt voor
een aankoopprijs van € 49,99 incl. btw. Daarnaast zal de
EUROPEAN CRYPTO BANK 150.000 EcB-tokens
overdragen aan ARCHOS als onderdeel van haar R&D
investeringen.
Deze portemonnee biedt een veilig beheer en opslag van
actieve crypto, veilig tegen cyber bedreigingen door:
 Identificatie met PIN
 Offline Private Key generatie
 Offline systeemmanagement op het apparaat
 On-screen weergave van informatie over elke
transactie voor een eenvoudige
goedkeuringscontrole vooraf
 Fysieke autorisatie met knoppen
 Het aanmaken van een herstelcode (bestaande uit
24 woorden), essentieel in geval van breuk, verlies
of diefstal
 Ondersteuning voor EcB en de belangrijkste crypto
valuta's
 Compatibiliteit met Elektrum, GreenAddress /
Greenbits, MyCrypto en Mycelium
Naast deze functionaliteiten biedt ARCHOS ook alle
diensten die worden aangeboden door het meertalige
platform van de EUROPEAN CRYPTO BANK, toegankelijk
aan het einde van zijn ICO vanaf 1 mei 2018: portfolio
verklaringen, onderzoek, beleggingsadvies, conversie van crypto-activa in traditionele valuta's en het
genereren van overeenkomstige belastingaangiften volgens de geldende variërende regelgeving in
Europa.
ARCHOS en de EUROPEAN CRYPTO BANK bundelen hun krachten om de toegang tot Blockchain
crypto-valuta's, producten en diensten te faciliteren ongeacht het ervaringsniveau en met het hoogste
respect voor de vastgestelde belastingregelgeving.

Over ARCHOS:
ARCHOS, een pionier in de consumentenelektronica, blijft innovatief en revolutionair op de markt van
de consumentenelektronica. Zo was de Franse fabrikant in 2000 het eerst op de markt met een HDD
MP3-speler, met een multimedia speler in 2003, met Google Android tablets in 2009, met een Smart
Home in 2014 en met PicoWAN in 2016, het eerste gezamenlijke netwerk gewijd aan de IoT.
ARCHOS biedt vandaag de dag wereldwijd een eigen lijn van tablets, smartphones en connected
objects. Ook vermarkt en distribueert het hoogwaardige innovatieve producten die gekoppeld kunnen
worden aan de tablet en smartphone markten: stedelijke mobiliteit en slimme entertainment. Met het
hoofdkantoor in Frankrijk, kantoren in Europa en Azië, is ARCHOS een sterke pan-Europese speler
geworden en is het druk bezig met het bevorderen van haar internationale expansie. ARCHOS is
genoteerd op Euronext Paris, compartiment C van Eurolist, ISIN-Code: FR0000182479.

Pers contact ARCHOS:
ARCHOS Nederland – Rob Kubinek – kubinek@archos.com - +31 (0)6 53 647 107
ItsaRep – Erik van de Nadort - erik@itsarep.nl - +31 (0)6 22 84 19 19

Over EUROPEAN CRYPTO BANK:
EUROPEAN CRYPTO BANK lanceerde haar eerste munt aanbod (ICO) op de blockchain op 15
februari 2018 om het eerste bank-en handelsplatform te bouwen dat haar investeringen in de Bitcoin
en Crypto valuta markt beschermt. Geconfronteerd met de observatie van een gebrek aan regelgeving
zijn financiers, fiscalisten, computer wetenschappers, wiskundigen en blockchain ingenieurs een
samenwerking aangegaan om een Europese Bank te bouwen die voldoet aan de verwachtingen van
de beleggers door het verstrekken van bancaire- en handelsdiensten, veilig, flexibel en schaalbaar
(handelsplatform, beheer van crypto-valuta portefeuilles, belastingaangiften en advies, financiële
analyse,...). Het kunstmatige intelligentieonderzoekslaboratorium zal worden gevestigd in Parijs, de
belastingadvies afdeling in Milaan en het uitwisselings- en handelsplatform zal worden gevestigd in
Londen.

Pers contact EUROPEAN CRYPTO BANK:
Sandrine Favre – sf@europeancryptobank.io - + 33(0)6 99 59 39 43
Olivier Forgues – of@europeancryptobank.io - + 33 (0)6 58 24 63 21

