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• Startups. Στο ραντάρ διεθνών 
επενδυτών βρίσκονται νεοσύστατες 
εταιρείες τεχνολογίας που δραστη
ριοποιούνται στον χώρο των κρυπτο- 
νομισμάτων και της ανάπτυξης υπο
δομών blockchain, κάποιες εκ των 
οποίων ανήκουν σε Ελληνες ιδρυτές 
και αποκτούν παρουσία και στη χώ
ρα μας. Σελ. 26
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Μεγάλες επενδύσεις σε εταιρείες blockchain

Η Mysten Labs αποφάσισε να έρθει σχην Ελλάδα και να προσλάβει μια 
ομάδα 15 μηχανικών (όλων χων επιπέδων, από entry level μέχρι senior) που 
θα εργάζονχαι πάνω σχην χεχνολογία της.

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών 
βρίσκονται νεοσύστατεε εταχ- 
ρείε$ τεχνολογίαε που δραστη
ριοποιούνται στον χώρο των 
κρυπτονομισμάτων και ms ανά- 
πτυξηΞ υποδομών blockchain 
(Web3 infrastructure), κάποχεε 
εκ των οποίων ανήκουν σε Ελ- 
ληνεε χδρυτέε καχ αποκτούν 
παρουσία καχ στη χώρα pas. Ο 
Xoyos για τη Mysten Labs, δη
μιούργημα πέντε πρώην επχκε- 
φαλήε του τμήματοε crypto καχ 
blockchain rns Facebook (Novi), 
μχα ομάδα που οχκοδομεί «από 
το μηδέν» τη δχκή ms τεχνολο
γία blockchain, γνωστή cos Sui, 
KaBcbs και το ομώνυμο ψηφιακό 
τη3 νόμισμα.

Η εταιρεία άντλησε πριν από 
λίγεΞ ημέρεε το δυσθεώρητο πο
σό των 300 εκατ. δολ. από μεγά- 
Xous δχεθνείε επενδυτέε (ανάμε
σα σε αυτούε οι FTX Ventures, 
Andreessen Horowitz, Coinbase 
Ventures κ.ά.), σε μχα κεφαλαι
οποίηση που, onoxs είχε γράψεχ 
η «Κ» σε προηγούμενο δημοσί
ευμα, ξεπέρασε τα 2 δχσ. δολ.

Παρά την επχφυλακτχκότητα 
που δείχνουν πλέον οχ επενδυ- 
τέε γχα εταιρείε5 καχ προϊόντα 
υψηλού ρίσκου, το αντχκείμενό 
ms κινεί το ενδχαφέρον mus 
καθώ5 έχει χτίσει ένα καχνούρ- 
γχο blockchain που θα δίνει τη 
δυνατότητα να πραγματοποι
ούνται συναλλαγέΞ σε διάστη
μα λχγότερο από ένα δευτερό
λεπτο. Exrions αναπτύσσει ένα 
ψηφχακό νόμχσμα το οποίο θα 
είναι χκανό να ανταγωνιστεί τα 
ήδη υπάρχοντα, φχλοδοξώνταε 
να δημιουργήσει μχα πχο σύγ-

ΠροσΛήψεις σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη 
από τη Mysten Labs - 
Πριν από λίγες 
ημέρες άντλησε 
300 εκατ. δολ.
χρονη καχ ασφαλή εκδοχή του 
ethereum.

Η Mysten Labs έχει έδρα τη 
Σίλχκον Βόλεϊ, ιδρύθηκε poXxs 
πριν από ένα χρόνο, ενώ, σύμ
φωνα με εκπροσώπουε ms, έχει 
ξεκινήσει να προσλαμβάνει κό
σμο σε Αθήνα καχ Θεσσαλονί

κη, όπου και νοικιάζει τα δχκά 
ms γραφεία. Ο Κώσταε Χαλκχάε, 
που μαζί με τον Γιώργο Δανέζη 
αντιπροσωπεύουν το «ελληνικό» 
στοχχείο ms ομάδαε, είχε αποκα- 
λύψει σε πρόσφατη συνέντευξη 
στην «Κ» πωε η νεοφυήε εταχ
ρεία αποφάσισε να έρθει στην 
Ελλάδα καχ να προσλάβεχ μχα 
ομάδα 15 μηχανικών (όλων των 
επιπέδων, από entry level μέχρι 
senior) που θα εργάζονται πάνω 
στην τεχνολογία ms. Εξηγώντα3 
το αντικείμενο ms Mysten Labs, 
ο κ. Χαλκχάε είχε αναφέρει noxs 
«πρόκεχταχ γχα μχα αποκεντρο- 
ποχημένη βάση δεδομένων, η 
οποία δεν θα ελέγχεται μόνο από 
έναν οργανισμό, αλλά από πολ-

Xts οντότητεε. Θα μπορεί κα- 
νείε, για παράδειγμα, μέσα από 
ένα δικό του λογαριασμό και δι
κή του ψηφχακή υπογραφή να 
πραγματοποχεί όλεβ rxs συναλ- 
λαγέ3, να ανεβάζει συμβόλαια τα 
οποία δεν θα μπορούν να τρο
ποποιηθούν, να δημιουργεί uxs 
δχκέε του εφαρμογέε, xoxpis να 
χρεχάζεται να φτχάξεχ τη δχκή 
του βάση δεδομένων με mus δι- 
κούε του προγραμματχστέ5». Ο 
δχευθύνων σύμβουλθ5 τη5 εται- 
ρείαε, Evan Cheng, δήλωσε noxs 
η άντληση κεφαλαίων θα βοη
θήσει την εταιρεία να αναπτύξει 
την τεχνολογία blockchain Sui, 
να προσλάβεχ εργαζομένου και 
να επεκταθεί στην περιοχή ms 
Aoias και του Ειρηνικού.

I Πολύ μικρότερο ποσό, ms τά- 
r ξεω5 των 2,5 εκατ. δολ., άντλη- 
S σε η ελληνικών συμφερόντων 

Rated Labs, η οποία ιδρύθηκε 
μόλχε τον Απρίλχο του 2022 από 
τον Ηλία Σίμο καχ τον Αρη Κο- 
λχόπουλο με στόχο να παρέχεχ 
δχαφάνεια στην υποδομή γύ
ρω από την οποία στηρίζεταχ 
το blockchain. Αξίζει να σημει
ωθεί noxs αν καχ η αξία πολλών 
κρυπτονομχσμάτων, onoxs το 
bitcoin, σημείωνε μέχρι πρότχ- 
vos πτώση 60%, οι επενδυτέε 
παραμένουν θετικοί oxs npos 
την ικανότητα ms συγκεκρχ- 
μένη5 αγοράε να δχατηρεί την 
ανθεκτχκότητά ms. Σύμφω
να με στοιχεία ms πλατφόρ- 
pas Crunchbase, οι επενδύσεχΞ 
των venture capital σε εταιρεί- 
εε blockchain κινούνται φέτο5 
περίπου στα περυσχνά επίπεδα, 
με αυτέ5 να ανέρχονταχ μέχρχ 
στχγμήε στα 12,8 δχσ. δολ. ένα
ντι 18,5 δισ. δολ. πέρυσχ.
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