
 
Komunikat prasowy Billon Group 
 
Billon wspólnie z Accenture i Ripple rozpoczyna prace nad cyfryzacją funta 
brytyjskiego 
 
(Warszawa/Londyn, 18 października 2021 r.) Grupa Billon została jednym z członków-
założycieli Digital Pound Foundation - niezależnej organizacji, której celem jest 
przyspieszenie prac nad wdrożeniem cyfrowej wersji narodowej waluty w Wielkiej Brytanii. 
Fundacja będzie prowadzić badania, organizować projekty eksploracyjne oraz lobbować  
i zacieśniać  współpracę ze wszystkimi interesariuszami w zakresie zaprojektowania  
i wdrożenia cyfrowego funta. 
 
Członkami-założycielami fundacji są poza Billonem m.in. Electroneum, Quant, Ripple, 
Accenture, Avalanche i CGI. Grupę Billon w komitecie sterującym Digital Pound Foundation 
będą reprezentować David Putts i Claire Conby. 
 
Billon jest pionierem w tokenizacji walut narodowych na blockchainie i dostarczaniu 
innowacyjnych rozwiązań płatnościowych takim firmom, jak ERGO Hestia, Glovo i Philip 
Morris. Dzięki licencjom instytucji pieniądza elektronicznego w Wielkiej Brytanii i Polsce 
Billon ma doświadczenie zarówno w projektowaniu i dostarczaniu regulowanych rozwiązań 
cyfrowej gotówki, jak i budowy architektury blockchain zapewniającej bezpieczeństwo, 
prywatność i zgodność z regulacjami.. 
 
David Putts, Chief Growth Officer grupy Billon, komentuje: „Naszym zdaniem przyszłość 
należy do połączonych, zaufanych sieci cyfrowej gotówki, działających harmonijnie  
w ramach przepisów i przy pełnym udziale banków centralnych, komercyjnych i instytucji 
pieniądza elektronicznego. Dołączyliśmy do Digital Pound Foundation, aby podzielić się 
naszym doświadczeniem komercyjnym i technicznym oraz zbudować most między 
stokenizowanym światem a walutami, których na co dzień używamy i którym ufamy”. 
 
Claire Conby, dyrektorka wykonawcza i dyrektorka ds. ryzyka w Billon Financial Ltd, mówi, 
że szczególną wartością członkostwa w fundacji jest bycie częścią myślącej przyszłościowo 
i opartej na współpracy grupy profesjonalistów: „Jako Billon do tego projektu wnosimy 
technologię, możliwości regulacyjne i wiedzę fachową. Wraz z naszymi kolegami z Digital 
Pound Foundation z niecierpliwością czekamy na zbadanie i zademonstrowanie 
rzeczywistych przypadków użycia cyfrowej waluty, które pomogą Wielkiej Brytanii 
utrzymać pozycję lidera cyfrowej gospodarki”. 
 
O Billonie 

Billon uwolnił potencjał blockchaina, tworząc nową, wydajną i skalowalną technologię rozproszonego 
rejestru (distributed ledger technology - DLT) dla biznesu. Połączyliśmy w ramach jednego systemu 
transakcje walutami narodowymi, zapisywanie dokumentów i zarządzanie tożsamością. 
Rozwiązaliśmy przeszkody uniemożliwiające masowe wdrożenia innych protokołów blockchain,  
a nasza technologia obsługuje już rozwiązania w zakresie oprogramowania dla banków, programów 
motywacyjnych i lojalnościowych, mikropłatności oraz zarządzania dokumentami i tożsamością 
zgodnego z RODO. Dzięki temu dajemy biznesowi niezbędne narzędzia do cyfrowej transformacji, 
wykorzystania cyfrowych trendów oraz natychmiastowych i intuicyjnych transferów pieniężnych, 
zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19 i jej skutków dla gospodarki. 

Billon został założony w Wielkiej Brytanii w 2015 r. na bazie wcześniejszego projektu badawczego  
z Polski. Jego rozwój został wsparty przez liczne granty R&D, w tym pochodzące z ramowego 
programu UE Horyzont 2020. Dziś w swoich biurach w Londynie i Warszawie zatrudnia 



 
międzynarodowy zespół ponad 80 osób. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego, 
wydaną przez FCA w Wielkiej Brytanii i przez KNF w Polsce. We wdrożeniu swojej technologii Billon 
pracuje z wiodącymi na danym rynku partnerami biznesowymi, takimi jak Biuro Informacji 
Kredytowej w Polsce, Raiffeisen Bank International w Austrii, czy FIS w Stanach Zjednoczonych.  

Więcej informacji na stronie www.billongroup.com  

O Digital Pound Foundation 
 
Digital Pound Foundation została założona 22 czerwca 2021 r. Jest niezależną organizacją non-profit, 
która współpracuje z różnymi interesariuszami i uczestnikami rynku w celu wdrożenia dobrze 
zaprojektowanego cyfrowego funta. 

Więcej informacji na stronie: https://digitalpoundfoundation.com 
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