
WINTERFELL SPV AB 

 

"WINTERFELL" DAVASI - "YÜZYILIN DAVASI" 
 

• Paris Mahkemesi'nde (Fransa) açılan bir dönüm noktası niteliğindeki dava. 

 
• Davacılar, yürürlükteki yasalar uyarınca hukuka aykırı ve yasal dayanaktan yoksun olan ve bu 

nedenle geçersiz olan hileli bir şekilde mal varlıklarına el konulması nedeniyle tazminat talep 

etmektedirler. 

 
• Talep edilen miktar 69 milyar dolardan az olmayıp, faiz tahakkuku ve devam eden zararlar nedeniyle 

karara kadar her yıl 3,5 milyar dolar artacağı tahmin edilmektedir. 

 
• Dava tamamen finanse edilmiştir - herhangi bir ek finansmana gerek yoktur. 

 
• Davanın avukatları Fransa'nın önde gelen hukuk bürolarından FÉRAL (Feral-Schuhl Sainte-Marie 

Willemant AARPI); ve Djidjirian Avocats. 

 
• Dava, önde gelen bir başka Fransız hukuk firması tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiş olup, 

bu firmanın görüşüne göre temel taleplerin başarıya ulaşma olasılığı %70'in üzerindedir. 

 

• Yargı yetkisine ilişkin olarak, önde gelen iki Fransız hukuk profesörü, Fransız Medeni Kanunu'nun 14. 

maddesine dayanarak Paris Mahkemesi'nin dava üzerinde yargı yetkisine sahip olduğu yönünde 

görüş bildirmiştir. 

 
• Tazminat miktarı bir bilirkişi raporu ile kanıtlanmış ve ana davalının kendi beyanları ile 

desteklenmiştir. 

 
• Mahkemede başarı şansı yüksek, yargı yetkisi ve esasa ilişkin güçlü bir dava. 

 
BRÜT GELİRLER NFT'ler 

 

• Brüt gelir NFT'leri (GPNFT'ler), dava brüt gelirlerine ilişkin hakların blok zinciri tabanlı NFT'ler 

şeklinde satılmasına olanak tanır. 

 

• Winterfell brüt gelir NFT'si (GPWIN) dünyanın ilk GPNFT'sidir. 

 

GPWIN - 4 STRATEJI 
 

• 1. Kısa Vadeli: İndirimli ön satışta yer alan alıcılar, GPNFT'leri piyasada eşler arası bir temelde bir 
karşı tarafa satma ve indirimli satın alma fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki farkı kâr olarak realize etme 
fırsatına sahip olacaktır. Bu senaryoda, GPNFT bir emtia olarak görülebilir ve elde edilen kâr, temelde 
yatan davadan etkin bir şekilde bağımsızdır. 

 

• 2. Uzun Vadeli: Alıcılar, GPNFT'yi davanın nihai kararına kadar tutmayı tercih edebilirler. Bu 
senaryoda alıcı, davanın başarılı bir şekilde sonuçlanmasından kâr elde etmek için GPNFT'leri vadeye 
kadar elinde tutar. 

 
• 3. Karma dönem: Vakanın yaşam süresindeki olumlu gelişmeler ve/veya güçlü arz ve talep 

dinamikleri, GPNFT'leri zamanın farklı noktalarında satarak kâr elde etme fırsatları yaratmalıdır. 
GPNFT sahipleri, GPNFT'lerini istedikleri zaman ve istedikleri miktarda eşler arası bir temelde karşı 
tarafa satmaya çalışabilirler. 

 

• 4. Karma yaklaşım: Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli stratejilerin bir karışımı. Bir alıcı, davanın sonucunu 
beklemek için GPNFT'lerin bir kısmını elinde tutabilir ve aynı zamanda piyasadaki fiyatlandırma cazip 
olduğunda GPNFT'leri eşler arası bazda bir karşı tarafa satarak daha kısa vadeli kâr fırsatlarından 
yararlanabilir. 
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GPWIN - İNDİRİMLİ ÖN SATIŞ FIRSATI 
 

• Toplamda 3.380.000 adet GPNFT, her biri 150 dolar basım fiyatıyla satılacak ve toplamda 
507 milyon dolar ve talepteki brüt gelir haklarının %20'si. 

 
• Ön satışta yer alan ilgili taraflar, GPNFT'leri indirimli fiyattan satın alma fırsatına sahip olacaklardır. 

İndirim seviyeleri satın alma boyutuna bağlı olacak ve daha büyük alımlar için ön satışta daha fazla 
indirim ve öncelik sağlanacaktır. 

 
• Ön satışta GPNFT'leri indirimli bir fiyattan temin eden alıcılar, DANHA Pazaryerinde GPNFT'leri 

satmayı seçerlerse ilk altı ay içinde bir değer kristalizasyonu fırsatı yakalayacaklar - böylece indirimli 
satın alma fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı kâr olarak elde edecekler. 

 

• Alıcılar ayrıca, satın aldıkları GPNFT'lerin bir kısmını veya tamamını daha sonraki bir tarihte satmak 
veya talep sonuçlanana kadar (yukarıda açıklandığı gibi) tutmak için alıkoyma seçeneğine sahip 
olacaktır. 

 

Ön satışla ilgili önemli notlar: 
 

• NFT'lerin basılmasından önceki alışılagelmiş bir süreç. 
 

• Alıcıların ön satışa erişebilmeleri için beyaz listede olmaları gerekmektedir. Beyaz listede yer alan 
alıcılar için ön satışta sınırlı sayıda koltuk bulunmaktadır. Gizlilik Sözleşmesi imzalayan ve beyaz 
listeye alınan ilgilenen alıcılar, durum tespitini tamamlamak ve bağlayıcı bir satın alma sözleşmesi 
imzalamak için belirli bir süreye sahip olacaktır. 

 
• İşlemlerini kararlaştırılan sürelere uygun olarak tamamlayamayan taraflardan, başka bir alıcı lehine 

ön satıştaki yerlerini boşaltmaları istenebilir. 
 

ZAMAN ÇİZELGESİ 

• GPWIN'in indirimli ön satışı: 15 Ağustos 2022 - 30 Eylül 2022 

• DANHA platformunun lansmanı: 15 Eylül 2022 

• GPWIN'in başlatılması: 15 Eylül 2022 

• GPWIN Darphanesi: 04 Ekim 2022 

 
DAHA FAZLA BİLGİ 

 
• GPWIN, DANHA Platformu ve Pazaryerinde piyasaya sürülecek ilk GPNFT olacak. GPNFT'ler DANHA 

platformunda eşler arası işlem görebilecek. 

 
• GPNFT'ler, tazminat talebinden elde edilen brüt gelirin bir kısmı üzerinde doğrudan ve tamamen 

şeffaf bir hakkı temsil eder. GPNFT sahiplerinin tazminat talebinin finansmanına herhangi bir katkıda 
bulunmaları gerekmez ve olumsuz maliyetlere maruz kalmazlar. 

 
• GPNFT sahiplerinin hak kazandığı brüt gelirin %100'ü, GPNFT sahiplerine güvenli ve zamanında 

ödeme yapılmasını sağlamak için emanet düzenlemeleri, akıllı sözleşmeler ve diğer güvenli süreçlerin 
bir kombinasyonu yoluyla dağıtılacaktır. 

 

• GPNFT'lere sahip olmakla ilişkili herhangi bir yönetim maliyeti veya diğer devam eden masraflar 
yoktur. 

 

• Dava ile ilgili düzenli güncellemeler DANHA platformu aracılığıyla yayınlanacaktır (geçerli yasaların 
izin verdiği şekilde). 
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ÖNEMLİ BİLGİLER 
 

Bu belge Grundbulten 110689 AB unä Winterfell SPV AB ("Şirket") tarafından düzenlenmiştir. Başka hiçbir kişi bu belgeyi 
yetkilendirmemiş veya onaylamamıştır ve Şirket dışında hiçbir kişi bu belgenin içeriğinden sorumlu değildir. 

 
Bu belgede yer alan ifadeler kapsamlı değildir, yalnızca bilgi amaçlı genel bir özet niteliğindedir ve bu belgede atıfta bulunulan 
değiştirilemez tokenların satın alınmasına ilişkin herhangi bir kararla veya başka herhangi bir konuyla bağlantılı olarak güvenilmemelidir. 
Bu belgede atıfta bulunulan değiştirilemez tokenları satın alma kararı, yalnızca Şirket tarafından zamanı geldiğinde yayınlanacak olan 
Beyaz Kitapta yer alacak bilgilere dayanarak verilebilir. Şirket, bu belgede yer alan bilgilere dayalı olarak değiştirilemez tokenların satın 
alınmasıyla veya bu belgeye güvenilmesinden kaynaklanan diğer herhangi bir kayıpla bağlantılı olarak hiçbir sorumluluk kabul 
etmeyecektir. 

 

Bu belgede yer alan bilgiler, bir satış teklifi veya herhangi bir teklif daveti veya talebi ya da fungible olmayan token satın almak veya 
başka herhangi bir faaliyette bulunmak için bir teşvik teşkil etmez. Ayrıca, bu belge, herhangi bir yargı alanında yasa dışı olabilecek 
herhangi bir işlem veya faaliyete girmek için bir teklif veya teşvik olarak yorumlanmayacaktır. Bu belgede atıfta bulunulan değiştirilebilir 
olmayan tokenları satın alanların, söz konusu tokenları satın almadan önce Şirkete, bunu yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve söz 
konusu satın alma işleminin bulundukları herhangi bir bölgenin veya tabi oldukları herhangi bir yargı yetkisinin yasalarını ihlal 
etmeyeceğini beyan ve garanti etmeleri gerekecektir. 

 

Bu belgedeki bilgiler, doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Amerika Birleşik 
Devletleri'nden veya herhangi bir ABD'li kişiye yayınlanmak, yayınlanmak veya dağıtılmak için değildir. Bu belgede atıfta bulunulan 
değiştirilemez tokenların her alıcısının, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmadıklarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 
herhangi biri veya herhangi bir ABD'li kişi adına hareket etmediklerini Şirkete beyan ve garanti etmeleri gerekecektir. 

 

Bu belge yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Potansiyel bir alıcı, bu belgede atıfta bulunulan değiştirilebilir olmayan tokenleri satın almadan 
önce kendi araştırmasını yapmalıdır ve değiştirilebilir olmayan tokenlerin her alıcısı, herhangi bir satın alma işleminin kendileri için uygun 
olup olmadığını belirlemekten yalnızca sorumlu olacaktır. 

 
Bu belgede atıfta bulunulan değiştirilebilir olmayan tokenların bir sahibinin, herhangi bir zamanda değiştirilebilir olmayan tokenlarının 
tamamını veya herhangi birini ya da bunu yapabilecekleri fiyatı eşler arası bazda bir karşı tarafa satabileceğine dair hiçbir kesinlik 
olamaz. Değiştirilebilir olmayan tokenların herhangi bir zamanda eşler arası bazda bir karşı tarafa satılabileceği fiyat, bunlar için ödenen 
fiyattan daha fazla veya daha az olabilir ve değiştirilebilir olmayan tokenların fiyatı bazı durumlarda sıfır olabilir. 

 

Bu belgede atıfta bulunulan değiştirilemez token sahipleri, davanın yönetimini veya herhangi bir uzlaşmanın şartlarını yönlendiremeyecek 
veya etkileyemeyecektir. Şirket de bunu yapamayacaktır. Dava her an sonuçlanabilir ve herhangi bir uzlaşma veya kararın tutarı talep 
edilen tutardan daha az olabilir. Ne Şirket ne de başka herhangi bir kişi, dava ile ilgili olarak yapılan herhangi bir uzlaşma veya başka bir 
ödülün miktarı ile ilgili olarak değiştirilemez token sahiplerine karşı herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır. 

 

Bu belge ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bunlar "beklenen", "olacak", "olabilir" kelimelerini içeren ifadeleri ve geleceğe yönelik veya 
ileriye dönük nitelikteki benzer ifadeleri içerir. Tüm ileriye dönük ifadeler risk ve belirsizlik içeren konuları ele almaktadır. Gerçek olaylar 
bu tür ileriye dönük beyanlardan önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Şirket, yeni bilgiler, gelecekteki gelişmeler veya başka nedenlerle 
ileriye dönük herhangi bir beyanı güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüğünü üstlenmemektedir. 
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