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W kwietniu 2013 roku Błażej z Markiem podjęli decyzję o zmianie modelu biznesowego.
„Mieliśmy od samego początku w planach z tyłu głowy, żeby przystosować tę
technologię do obsługi plików. Ale wydawało się nam, że web będzie łatwiejszy. Web
był trudniejszy, straciliśmy na niego mnóstwo czasu.”
W efekcie prac powstał Sher.ly, czyli oprogramowanie, które oferowało przechowywanie
danych w prywatnej chmurze.
„Sher.ly jest prywatną chmurą plików, która nie rezyduje gdzieś w Internecie, ale na
naszych własnych urządzeniach pamięci masowych. Nie wysyłamy naszych plików
prywatnych lub firmowych »gdzieś w chmurę«, jak ma to miejsce w przypadku
Dropboxa, Google Drive czy innych chmur publicznych, ale z własnych urządzeń
przechowujących dane robimy chmurę poprzez Sher.ly, do której mamy zawsze
dostęp z wewnątrz i zewnątrz sieci. Sami wskazujemy osoby, którym chcemy
udostępniać nasze pliki.
Działa to tak, że po prostu tworzymy grupę (katalog na dysku) i wysyłamy zaproszenia
znajomym lub współpracownikom. Dane zostają tam, gdzie się już znajdują, a tylko
zaproszone osoby widzą je jako dostępne dla nich. Ma to szczególną wartość dla
zespołów pracujących w różnych lokalizacjach w kraju czy na świecie, jest efektywne
dla dużych plików oraz jest bardzo bezpieczne, ponieważ dane nie wychodzą poza
organizację i tylko uprawnione osoby mają do nich dostęp.”
Dodatkowo właściciele postanowili skoncentrować się na sektorze Business-to-Business.
„Jeśli jesteś biznesmenem i operujesz danymi klientów, to decyzja o zabezpieczeniu
tych danych nie jest wcale taka prosta. Klienta nie obchodzi, z czego ty korzystasz. To
ty odpowiadasz przed nim, a nie twój dostawca. A Google czy Dropbox mają tak
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skonstruowane regulaminy, że gwarantowane jest bezpieczeństwo ich, a nie twoich
danych.”
Dodatkowymi atutami Sher.ly, w stosunku do konkurencji oferującej chmurę, były niezwykle
szybki przesył danych oraz brak dodatkowych opłat związanych z zapełnieniem wykupionej
przestrzeni.
Ponownie zaczęli poszukiwać inwestora. Założyli nową spółkę w Stanach Zjednoczonych
Sher.ly Inc. z siedzibą w Palo Alto w Dolinie Krzemowej, by poszukiwać możliwości poza Polską.
W końcu dwa polskie fundusze zgodziły się zainwestować pod warunkiem, że złożą wniosek
do funduszu pożyczkowego wspierania innowacji z Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Błażej zdecydował się na ten krok, co kosztowało go wiele nerwów.
„Straciłem prawie 2 miesiące na pisanie wniosku, który został odrzucony bez
procedury odwoławczej. Dostaliśmy długą listę błędów popełnionych we wniosku.
Jednym z nich, oznaczonym jako »krytyczny, niepodlegający poprawie«, była data. Nie
została poprawnie oznaczona, ponieważ myśmy ten wniosek poprawiali i na wniosku
została poprzednia.”
Przy wsparciu obu funduszy zastanawiano się, co zrobić. W dyskusję włączyli się reprezentanci
Krajowego Funduszu Kapitałowego, ponieważ oni dysponowali częścią środków finansowych,
które wykorzystywały ww. fundusze.
W efekcie okazało się, że dwa fundusze nie mogą inwestować w istniejący projekt, ale mogłyby
wyłożyć fundusze na nowy projekt. W grę wchodziło 500 tysięcy dolarów 1 . Błażejowi
doradzono założenie nowej spółki.
„Mieliśmy alternatywę: albo założymy kolejną spółkę i po raz kolejny przeniesiemy
projekt do niej… albo z tej inwestycji nic nie będzie i wszyscy rozkładają ręce, że to jest
jedyny sposób. To wzięliśmy się za stworzenie trzeciej spółki.”
W tym czasie Błażej postanowił wysłać zgłoszenie na Techcrunch, czyli konkurs dla start-upów
w Berlinie.
„Nawet nie myślałem o tych konkursach dla start-upów, ponieważ to kosztuje
mnóstwo pracy. Jeśli wygrasz, to jest miło i masz swoje 5 minut. Ale zwykle się nie
wygrywa. Demotywujący efekt takiej sytuacji bardzo silnie działa na team. Więc ja
unikałem takich sytuacji, bo dla mnie ważniejszy jest sukces ekonomiczny i rynkowy
niż wygrana w konkursie dla start-upów, gdzie nikt nie jest w stanie wskazać
jednoznacznych kryteriów.”
Mimo iż firma miała otrzymać finansowanie, sytuacja nadal była trudna.
„Musiałem przyjść do nowych pracowników i powiedzieć im: »Słuchajcie. Dostaniemy
środki, ale we wrześniu. A mamy czerwiec. Mamy do wyboru: pracujemy przez całe
lato bez urlopu i wynagrodzenia, żebyśmy na Techcrunch byli gotowi z Betą Sher.ly,
albo się poddajemy i rozchodzimy się«. Odszedł tylko jeden deweloper, dwóch zostało
i pracowaliśmy przez całe lato do września, kiedy dopiero załatwiliśmy sprawy
formalne i dwóch kolejnych inwestorów dołączyło do inwestycji.”
1
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Wykorzystywanie pieniędzy pochodzących z Krajowego Funduszu Kapitałowego narzucało
wymogi formalne, które pozwalały na nieduże rundy finansowania, ok. 300 tysięcy złotych
każda.
„To powodowało, że przy projekcie technologicznym co 3 miesiące musiałem
zajmować się inwestowaniem. Nie byłem w stanie skupić się nad produktem, tylko de
facto cały czas musiałem zajmować się negocjacjami, ustaleniami z prawnikiem,
księgowością, projekcjami finansowymi.”
W tym czasie jeden z współzałożycieli podjął decyzję o zaprzestaniu pracy nad projektem, z
uwagi na swoje inne zobowiązania zawodowe. To spowodowało, że jeszcze więcej
obowiązków spadło na Błażeja. Mimo wszystko udało się stworzyć wersję beta Sher.ly . Błażej
i Marek pojechali do Berlina na Techcrunch.
„Pokazałem ją na scenie po raz pierwszy, przed paruset osobami, plus jeszcze parę
tysięcy online. Ale o mało nie dostałem zawału na scenie, gdy moja prezentacja
zaczęła iść dwukrotnie do tyłu! Ekipa techniczna Techcrunchu nie zadbała o klikery –
piloty do prezentacji. Założyli, że każdy ma własne. Ale klikery są radiowe. A tam na
scenie było kilka urządzeń bezprzewodowych. Był bluetooth, mnóstwo urządzeń na
sali. To się wszystko powodowało zakłócenia. Ja nie miałem klikera, bo mnie nikt o
tym nie uprzedził, miałem tylko myszkę bezprzewodową, która zwariowała od tych
całych zakłóceń. Ja tu mam prezentować mój »groundbreaking idea«, a moja
prezentacja idzie »backwards«!”
Błażej obawiał się, że nikt nie uwierzy w działanie Sherly, które było w stanie w bardzo szybkim
tempie dokonywać przesyłu danych.2
„Zademonstrowałem na żywo, że ja jestem w stanie plik, który ma 500MB
zindeksować, sprowadzić do poziomu metadanych, które są o rząd wielkości mniejsze,
2 rzędy wielkości mniejsze nawet i przesłać na drugi komputer, który był u nas w
biurze. Miałem na żywo połączenie ze sceny do biura w Krakowie i pokazywałem, że
ja tutaj dodaję plik 500MB na komputerze, po czym otwierałem zdalny ekran i
patrzyłem, ten plik natychmiast się pojawia. Ja nie przesłałem tych 500MB, ale
informację na temat tych 500MB – czyli metadane. To było dla mnie najtrudniejszym
fragmentem całej prezentacji. Bałem się, że jak to nie wyjdzie, to nikt w to nie uwierzy.
To wyszło super, ale nikt na to prawie nie zwrócił uwagi.”
Za to jury zwróciło uwagę na niską cenę produktu, czego Błażej całkowicie się nie spodziewał.
„Nie mieliśmy za dobrych argumentów, żeby ją umotywować.”
Nie wygrali, lecz mimo wszystko występ na Techcrunchu okazał się udany, ponieważ w ciągu
dwóch dni na testowanie usługi Sher.ly zapisało się 600 osób. Dodatkowo wskazano istotne
ograniczenie produktu – brak dostępu do danych, gdy urządzenie udostępniające zostanie
wyłączone.
Po powrocie do Polski okazało się, że jeden z inwestorów zdecydował się nie uczestniczyć w
kolejnym etapie finansowania.
2
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„Trochę nas to znowu wytrąciło z pędu. Bo mamy za sobą TechCruncha, użytkownicy
się rejestrują i jest fajnie. Ale cały czas się potykamy o własne nogi z finansowaniem.
Bo to jest produkt technologiczny. My nie możemy robić nowej iteracji co tydzień.
Tylko nam zajmuje to 3 miesiące. Dzieje się tak dlatego, że produkt technologiczny
rozwija się ogromnym nakładem pracy.”
Zaczęli się naradzać.
„Idzie już całkiem dobrze. Widać, że produkt chwyta grupa docelowa. Jest dobrze
zdefiniowany problem, jest dobrze zdefiniowane rozwiązanie. Produkt jest
obiecujący. Ale cały czas potykamy się o problemy z finansowaniem.”
Zastanawiali się, jak można usprawnić produkt, by lepiej się sprzedawał.
„Sher.ly działa z lokalnego komputera, myśmy założyli sobie, że to będzie działało z
lokalnych komputerów. Ale wiadomo, że jak komputer jest offline, to nie mam swoich
danych, jak zamykam komputer, to dane znikają. Założyliśmy sobie, że z czasem
udostępnimy to oprogramowanie na NAS, czyli niezależne urządzenia sieciowe… 3
Wtedy też pojawił się Raspberry Pi 4 . To jest praktycznie miniaturowy serwer,
dokładamy dysk twardy, obudowę i mamy malutki NAS, na który możemy postawić
nasz software i pokazać to jako urządzenie referencyjne: Sher.ly in a box, czyli
Sherlybox.”
Sercem Sherlybox stał się moduł C Raspberry PI, z procesorem 700MHz i 512MB pamięci RAM
i slot na dysk 2,5”.
Marek wpadł na pomysł by wystartować na Kickstarterze.
„Mieliśmy spółkę założoną w Stanach. To było tak de facto technicznie możliwe,
żebyśmy nawet nie będąc amerykańską spółką, ale mającą tam zarejestrowaną
działalność, mogli uruchomić kampanię na Kickstarterze. I wzięliśmy się za kampanię
od stycznia.”
W tym celu uruchomili swoje kontakty. Bardzo pomogło im członkostwo w Founder Networks,
amerykańskiej organizacji zrzeszającej start-upy. Część jej członków podpowiedziała im, jak
szybko wystartować na Kickstarterze oraz rozplanować to technicznie i operacyjnie.5 Samo
wejście na platformę było niezwykle trudne:
„Wymagane jest posiadanie firmy z kraju, który Kickstarter akceptuje – najlepiej
amerykańskiej, oraz przedstawiciela firmy z tym obywatelstwem. Osobno trzeba
przejść przez weryfikację operatora płatności, jakim jest Amazon Payments.
Wymagane jest też konto bankowe, a nie każdy bank założy konto spółce, której
3

Technologia umożliwiająca podłączenie zasobów pamięci dyskowych bezpośrednio do sieci
komputerowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu można łatwo skonfigurować dostęp do danych
znajdujących się w jednym miejscu z różnych punktów sieci. Zaletą NAS jest możliwość jego
stosowania w sieciach opartych na różnych rozwiązaniach klienckich, przez co dane są osiągalne bez
względu na rodzaj zainstalowanego systemu operacyjnego.
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założyciele nie są obywatelami USA – tutaj też bardzo pomagają odpowiednie
kontakty.”6
4 czerwca 2014 roku Sherlybox wystartował na Kickstarterze (załącznik 1). Produkt został
szybko dostrzeżony przez prasę i w ciągu zaledwie 5 dni zrealizował cel, czyli zebrał 69 000
dolarów.
Rewelacyjny start został przyćmiony przez wiadomość na temat niemieckiej firmy Protonet
(załącznik 2), która skonstruowała prywatny serwer i zaistniała w mediach dzięki temu, że
zebrała na Kickstarterze, sprzedając swoje udziały i zbierając milion dolarów w 98 minut, bijąc
w ten sposób rekord platformy.
„Oni sprzedawali swoje udziały. W niemieckim prawie najwidoczniej można tak zrobić,
że można wystawić na aukcji swoje udziały w spółce. W polskim prawie coś takiego
jest nielegalne.”
Na dalszym etapie kampanii miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie, które negatywnie odbiło
się na kampanii Sherlybox. Na platformie crowdfundingowej IndieGoGo pojawił się
PrononMail (załącznik 2), czyli szyfrowana poczta elektroniczna. Po pewnym czasie PayPal
zablokował jednak ich konto, uniemożliwiając dalszą zbiórkę oraz odebranie pieniędzy
(załącznik 3) bez podstaw i o sprawie się zrobiło głośno. W rezultacie nie udało im się dotrzeć
z wiadomością o Sherlybox do kilku wpływowych czasopism, które na nowo mogłyby pobudzić
zbiórkę pieniędzy.
„W każdej kampanii jest takie siodło. Start musi być dobry. Pytanie – jak dobry. A
potem niestety jest takie plateau lub spadek. Trzeba mieć coś interesującego, żeby
właśnie w tym czasie zaprezentować.”
Mimo wszystko kampania poszła dobrze, zebrali dwa razy więcej, niż przewidywali. Napisano
o nich na ponad 300 blogach technologicznych i portalach ogólnoinformacyjnych na całym
świecie, w tym 60 w Polsce: m.in. Venture Beat, TechnCrunk, GigaOM, Tech.co, BGR, Antyweb,
Spider’s Web, Focus czy Forbes.
„Z kampanii byliśmy bardzo zadowoleni, bo nigdy nie była ona dla nas celem
finansowym tylko marketingowym. To naprawdę zadziałało fantastycznie. Kickstarter
ma potężny zasięg. Jak się zrobi udaną kampanię, to ten efekt się utrzymuje przez
dłuższy czas. Myśmy przez dobre 6 miesięcy funkcjonowali cały czas w pokłosiu tej
kampanii Kickstarterowej. Dużo ruchu nam przychodziło na stronę.”
Dzięki kampanii na Kickstarterze przez następne 6 miesięcy firma cieszyła się
zainteresowaniem potencjalnych klientów, co było widoczne poprzez analizę ruchu
internetowego na stronie Sherlybox. Dodatkowo firma otrzymała sporo cennych wskazówek,
jak usprawnić urządzenie, od backstersów, czyli osób, które dokonały dotacji – m.in. jak
wymienić słabą platformę RaspberryPi na znacznie wydajniejszą, nowo udostępnioną
BananaPI: 1GHz CPU, 1GB RAM, sieć Gigabit i dedykowane złącze SATA.
Sherlybox miało być swojego rodzaju wizytówką firmy.
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„Nasze plany są znacznie szersze niż Sherlybox. Chcemy, żeby każde urządzenie
pamięci masowej z obsługą sieci mogło być częścią Sher.ly – wówczas zespół ludzi z
jednej firmy możne z łatwością bezpiecznie współdzielić dane z inną organizacją, która
używa innego sprzętu do przechowywania danych. Jesteśmy po wstępnych
rozmowach z większością producentów tego typu urządzeń i wszędzie spotkaliśmy się
z dużym zainteresowaniem.”7
Błażej pracował nad ulepszeniem Sherlybox oraz stworzeniem produktu w fizycznej formie.
Prowadził negocjacje z dostawcami elementów.
„Stwierdziłem, że Chińczykom tego nie dam, bo ryzyko, że dostarczą beznadziejny
produkt jest bardzo duże. Widziałem, że im dłużej z nimi rozmawiam, tym więcej
dostaję obietnic i zapewnień. Tylko nie są one niczym pokryte. Stwierdziłem, że to jest
za duże ryzyko, bo pewnie dostanę jakiś worek niepasujących do siebie
komponentów.”
Błażej nawiązał kontakt z Patrykiem Strzelewiczem oraz Michałem Bąkiem, producentami
elektronicznej kostki do gry Dice+. Obaj stwierdzili, że projekt Sherlybox nie jest prosty w
produkcji. Dodatkowo okazało się, że obecny projekt wykonawczy jest zbyt drogi.
„Myśmy go nie dość dobrze skonsultowali z ekspertami od produkcji. I ci, z którymi
rozmawialiśmy, okazali się nie dość kompetentni. Produkt był zbyt drogi w produkcji.
To znaczy ten jego design, zwłaszcza wewnętrzny, był zbyt skomplikowany.”
Patryk z Michałem podjęli się ulepszenia produktu, powierzając go Michałowi Bonikowskiemu,
znanemu designerowi ze studia Mindsailors. Efekt był zaskakujący nawet dla samych
pomysłodawców. Urządzenie wypiękniało, uzyskało łatwo demontowalny dysk twardy;
mechaniczny przycisk uruchamiający Sherlybox zastąpiono sensorem dotykowym.
„On jest fantastyczny. On jest o dwie klasy lepszy od tego, co żeśmy oferowali na
Kickstarterze. Bardzo żałuję, że nie spotkaliśmy się z Patrykiem wcześniej.”
Dodatkowe zmiany w prototypie opóźniły wejście w fazę produkcyjną, a także spowodowały
wzrost kosztów.
Błażej musiał dodatkowo szukać kontrahenta, który mógłby wyprodukować sensor.
„Szukałem w Polsce. I to jest też kolejny problem, że nikomu się nie chce pochylać nad
takimi małymi projektami. Ja potrzebowałem sensora, który jest mniejszy od paczki
zapałek, ma dosłownie 8 elementów elektronicznych. Jeden malutki scalaczek, kilka
elementów pasywnych i dwie diody, które świecą. I ja chciałem, żeby to było
niezależnie sterowane. W Polsce nie udało mi się znaleźć firmy, która podjęłaby się
produkcji 1000 sztuk czegoś takiego.”
Błażej zaczął poszukiwać dostawcy za granicą. W Los Angeles znalazł firmę, która sprzedawała
znacznie bardziej zaawansowane sensory, niż on potrzebował, za 26 dolarów. Skontaktował
się z nią i okazało się, że była zainteresowana jego ofertą. Obiecano dostarczyć sensory za 10
dolarów za sztukę.
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W międzyczasie Patryk zajmował się produkcją obudowy do Sherlybox. Formę wtryskową
zamówił z Austrii, a sama produkcja odbywała się na Tajwanie.
Pod koniec 2014 roku nadszedł dzień kiedy Błażej mógł połączyć wszystkie elementy w całość.
„Jak wreszcie dostałem obudowę, która miała faktyczne wymiary, dostałem pierwszą
partię sensorów. Zmontowałem to wszystko – zmontowane luzem działało, ten dotyk
działał. Montuję to do obudowy, dotykam i się nic nie dzieje. I co teraz? Ja mam 1000
sztuk w drodze tego. Dostałem pierwsze 60. I ja wiem, że one nie działają! Dlaczego?”
Okazało się, że sensory miały działać do grubości obudowy 4,5 mm. Tymczasem nikt nie
zauważył, że nowa góra Sherlybox składała się z dwóch elementów, co miało istotny wpływ
na jej grubość.
„Wziąłem wiertarkę, przewierciłem obudowę od góry i zmierzyłem, jak jest głęboki
otwór: 6 mm. Więc sensor nie będzie działał. A ja mam 1000 takich zamówionych i są
opłacone.”
To nie był jedyny problem. W związku z przedłużającymi się pracami produkcyjnymi rósł
niepokój w firmie. Mieli dostarczyć produkt do kwietnia 2015 roku.
„Miałem taki epizod, że zatrudniłem osobę i po miesiącu musiałem ją zwolnić, bo ta
osoba nie była w stanie zaakceptować poziomu niepewności, ile jest pracy do
wykonania, związanej z tym, że tu mamy Kickstarter, tu mamy deadline, a produkt jest
niegotowy.”
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Załącznik 1
Reklama Sherlybox

Źródło:https://www.kickstarter.com/projects/sherly/sherlybox-a-private-and-shareable-cloud-on-your-de

Ocena kampanii na Kickstarter

Źródło: http://mamstartup.pl/najnowsze/5646/sukces-sherlybox-na-kickstarter-com-case-study
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Lokalizacja osób, które zainwestowały w Sherlybox na Kickstarterze

Źródło: http://www.spidersweb.pl/2015/03/blazej-marcianiak-sherly.html
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Załącznik 2
NSA-Proof Server Protonet Smashes Crowdfunding Record by Raising $1m in 89 Minutes
By Anthony Cuthbertson
June 4, 2014 18:17 BSTProtonet's secure server offers a
private cloud protected against surveillance from the
NSA and other intelligence agencies.
A private server startup has raised over $1 million in less
than an hour and a half, breaking the crowdfunding
record.
German-based Protonet's funding target of €100,000 was
surpassed within minutes of going live and it took just 89 minutes to receive $1m on German
crowdfunding site Seedmatch. It currently stands close to €1.2m through donations from over
750 investors.
"World record: €750,000 in 1.5 hours!" Seedmatch tweeted today. "That's $1 million exceeding the fastest ever Kickstarter project!"
The fastest crowdfunding campaign to reach $1m before Protonet was the Kickstarter for
theVeronica Mars movie, which reached the target in just over four hours.
Wary of NSA
Revelations about mass surveillance that broke last year through former National Security
Agency (NSA) contract worker Edward Sowden have resulted in increased privacy concerns,
particularly in Germany.
Through the NSA leaks it was revealed that German Chancellor Angela Merkel had her mobile
phone tapped by the US intelligence agency.
Merkel has since called for a "European internet" that bypasses American servers and
prevents the NSA from snooping on individuals and businesses.
"Protonet offers a simple solution for small and medium businesses,"
Protonet's website explains. "Protonet's mini server combines basic capabilities with the
advantages of local hardware: Scalability, high storage capacity and control.
"We offer location-independent data access, a thought-through social collaboration platform
and all this with no necessary maintenance and installation."
Protonet currently comes in three incarnations - Carla, Carlita and Maya - with prices ranging
from €1,200 to €4,700.
Źródło: http://www.ibtimes.co.uk/nsa-proof-server-protonet-smashes-crowdfundingrecord-by-raising-1m-89-minutes-1451301
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Załącznik 3
PayPal freezes account of email encryption startup ProtonMail [Update]
By Patrick Howell O'Neill
Jul 1, 2014, 4:40am CT | Last updated Jul 1, 2014, 11:58am CT
Daily Dot Politics
ProtonMail was supposed to be an easy email encryption tool that would finally give us an
answer to Internet surveillance around the world.
Instead, PayPal has frozen over $275,000 in donations to the project because, a PayPal
representative told the company, the American payment service is not sure if ProtonMail is
legal.
Of course, it is absolutely legal to encrypt email. The freeze remains in place.
Most incredible of all, the PayPal representative was unsure if ProtonMail has the necessary
government approval to encrypt emails, as though anyone who encrypts needs a license to
do so.
ProtonMail doesn’t need government approval, by the way, but it has it anyway. The
encryption used by ProtonMail has been unquestionably legal since the 1990s. If that’s not
enough, the Constitution’s First Amendment protects encryption code and its Fourth
Amendment guarantees against unreasonable searches, exactly what encryption protects
against.
“At this time, it is not possible for ProtonMail to receive or send funds through PayPal,”
ProtonMail cofounder Andy Yen announced this morning. “No attempt was made by PayPal
to contact us before freezing our account, and no notice was given.”

Screengrab via ProtonMail
PayPal did not respond to request for comment in time for publication.
This is far from the first time PayPal has run amuck of crowdfunding efforts. Several
crowdfunding projects worth hundreds of thousands of dollars have experienced freezes. The
most expensive such freeze came in 2013, when the video game crowdfunding forDreamfall
Chapters: The Longest Journey raised $1.5 million before it was smacked down by the Silicon
Valley payment giants.
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In that case, PayPal did reverse its decision shortly. The Palo Alto company may well do so
here once again, but the fact that the funds were frozen at all on such illegitimate ground is
reason enough—if you still need a reason—to lose more faith in PayPal’s ability to handle
these kinds of major events.
The fact that PayPal recently touted its own reform when it comes to crowdfunding does little
to soften the blow here.
“It seems PayPal is trying to come up with ANY excuse they can to prevent us from receiving
funds,” Yen wrote.
It seems almost certain that the funds will be released to ProtonMail eventually. However,
the Swiss-incorporated privacy company is already losing money by not being able to accept
donations.
When PayPal’s reversal sans apology does inevitably come, it will win back no goodwill from
privacy advocates furious with the company’s actions.
Źródło: http://www.dailydot.com/politics/paypal-protonmail-freeze/
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