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KRYPTO VALUTA – REJSEN TIL REEL FORSTÅELSE
Regulatoriske udfordringer og rejsen til forståelse af et paradigm skift
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“En digital version af et produkt er BEDRE og BILLLIGERE 

end det fysiske”

Digital Disruption Kræver Digital Udskiftning!

Digital Disruption: 

1.Bølge: Digital version af et fysisk produkt

2.Bølge: Gratis distribution

3.Bølge: Let konsumering, overalt
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Ponzi pyramide spil

Kriminelle

Tulipanboblen

Løse verdens fattigdom
og rede tun fisken

1.375 krypto valuta

Distributed Ledger Technologies

Ikke sporbart

Anonymt

Jeg tror jeg forstår!

Jeg forstår det ikke? 

Miljøkatastrofe!

Køb Bitcoin

Decentralisering af finansielle systemer

Internet revolution

Næste naturlig teknologiske udvikling

Hvad er forøvrigt valuta og penge?

1 mia mennesker som ikke har en bankkonto
Men der er ikke mangel på ‘eksperter’

Det er ihvertfald ikke nye penge

Digital guld

Digitale penge

Betalingskort

Jeg skulle have købt noget tidligere

Blockchain

Det fungere heller ikke som en valuta

Der er jo heller ingen andre der gør!

Ingen regulering passer

Høje transaktions omkostninger

Det er slet ikke anonymt

Det fungere ikke som guld

Sporbarhed i både fortid og i fremtiden

Det muterer til nye ting

Det er alt for komplekst

Gigantisk bobbel

Accept af et 
Paradigme

Skift

Satoshi Nakamoto

Hær af konsulenter

Det har potentialet til at udskifte
centrale samfundsstrukturer



Lad os få misforståelser af vejen og begynde at forstå

bedre…
Der eksisterer mange misforståelse når det gælder krypto valutaer

Det er skalerbart
Det er den første

udfordre til valuta
Pris og volatilitet

er irrelevant
Det bliver hele tiden innoveret bedre

Det er en meget lille økonomi, men har
potentialet til at blive enormt

Det kan ikke stoppes
Det er bare teknologi

Det er kompliceret
Ingen kan forudsige hvad der vil ske

Det lander ikke ned I nogen
fornuftig eksisterende
regulering
Det er meget tidligt at 
regulere
Regulatorisk arbitrage

Det er ikke et ponzi scheme
Det er ikke en bobble
Sikkert hvis du passer på
Det er anonymt hvis du 
aldrig bruger dem
Det er sporbart i al fortid for al fremtid
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