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Elevator Pitch (Option 2 of 3)

What’s the
service/product?
Adapt it to your needs and
capture your audience's
attention.

 אין,סטנדרט לזהב/בהיעדר תקן
דרך להגן על חסכונות מפני החרמה
.באמצעות אינפלציה
.חה בעלת ערךWhat’s
 בטוyour
חנות
bigאין
 יו"ר המועצה, גרינשפןvision?
אלן
1987 ,הפדרל ריזרב האמריקני
2006 Adapt it to your needs and
capture your audience's
attention.

What’s the core Problem
you are solving?
Adapt it to your needs and capture
your audience's attention.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺎ

חברתAureus Nummus Management
Corp -רשומה כדין בFINTRAC כעסק
.לשירותי כסף

חברתAureus Nummus Management
Corp -רשומה כדין בFINCEN כעסק
.לשירותי כסף

FINTRAC www.fintrac-canafe.gc.ca
:מספר רישוםM20237340

FINCEN - www.fincen.gov

ספקית הזהב שלAureus Nummus
Management Corp, Aureus
Nummus Latin S.A.S. רשום כיצואן
-זהב בDIAN וכל הרשויות
.הרלוונטיות האחרות

ספקית הזהב שלAureus
Nummus Management Corp,
Aureus Nummus Latin S.A.S.
-רשום כדין בANM ,כיצואן זהב
.מתכת יקרה וסחורות

:מספר רישוםANMC0359

- דיאןwww.dian.gov.co

ANM - www.anm.gov.co

901303584-9 :מספר רישום

:מספר רישוםRUCOM2019091015377
110

מהו זהב האאורוס נאמוס?
ANGסמל =
הוא מטבע קריפטוגרפי המגובה בזהב Aureus Nummus Goldה-
שמטרתו להוות מקלט כספי יציב וכלי תשלום לכל העולם.

רשום למסחר בבורסות הבאותAureus Nummus :זהב
www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

באתר שלנוAureus Nummus :וכמובן שניתן לקנות ולמכור את זהב
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www.an.gold

תכונות חשובות למשתמשים
)"Aureus Nummus Gold ("ANGההכנסות ממכירת מטבעות הציבור Ø
יושקעו בזהב.
)לא כולל דמי עסקה ,עלויות חליפין או מסים חלים(

והם יכולים להחליף ANGs,זהב זה אינו בבעלות החברה ,אלא בידי מחזיקי Ø
שלהם בחזרה לזהב שלהם ,שבבעלותםANG .את ה-
שלהם באמצעות חלוקת שפע ,אינם זכאים להחלפה בזהב .החברה או ANGsשקיבלו את )ANGs,בעלי
נציגיה יקנו ברציפות את מטבעות השפע הללו בבורסות ,על מנת להסירם מהמערכת(.

נקשר למחיר הזהב של בורסת ANGמחיר הרכישה המינימלי עבור הØ -
המתכת בלונדון.
גרם זהב עדין = כ 1,800.00 .דולר ארה"ב* 100,000 ANGs = 1
ישתנה בהתאם למחיר הזהב*USD .הערך ב-

בבורסות השונות עשוי להיות שונה ממחיר הזהב בהתאם ANGמחיר הØ -
בחזרה לזהב או לסחורות ANGsלהיצע ולביקוש של סוחרים .החלפת ה-
אחרות ,עם זאת ,תתבסס תמיד על מחיר הזהב.
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תכונות חשובות יותר למשתמשים
הואAureus Nummus ("ANG") :זהב
מבוזרØ .
עצמאיØ .
להחלפה חופשיתØ .
יש לו אספקה קבועה ,שאי אפשר לשנות יותרØ .
חופשי לחלוטין מאינפלציהØ .
גלוָֹבִּליØ .
יציבות מוגברת עקב גיבוי הזהבØ .
להסבר על היציבות עיין בעמוד הבא.
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עד כמה הוא יציב? Aureus Nummus Gold -
משיג את יציבותו על ידי גיבוי זהב .לכן זהו מטבע Aureus Nummusזהב Ø
"מגובה נכסים".
מטבעות קריפטו אחרים משיגים את יציבותם באמצעות קודי תוכנה Ø
לא בחרנו במסלול Aureus Nummus Goldאלגוריתמים .אנו ב-
האלגוריתמי מכיוון שאנו מאמינים כי מאגר הערך הבטוח היחיד שהוכח בכל
הקונה ANG,ההיסטוריה האנושית היה זהב .לכן ,אם מישהו רוכש את ה-
צריך לדעת שהרכישה מגובה באותה כמות זהב שווה ערך ,שהקונה בבעלותה
ויכול להשיג אותה על פי בקשה.
אפלוס שם זהב מסווג אפוא כ"מטבע יציב מגובה נכסים "Ø .
עשוי להשתנות בבורסות .עם זאת ,אפיית Aureus Nummusהמחיר של זהב Ø
עשויים להחליף זהב ANGהזהב הבסיסית שלה לא עושה זאת ,ורוכשי ה-
בכל עת.
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יתרונות פוטנציאליים Aureus Nummus Gold -
ללא אינפלציה.

ü

מגובה בזהב.

ü

יציבות מבוססת ערך מוגברת עקב גיבוי זהב.

ü

אספקה קבועה שלעולם לא ניתן לשנות אותה.

ü

אין מתווכים.

ü

אין צורך בחשבון בנק.
אין צורך באמון.
עסקאות מיידיות.

ü

ü
ü

Aureus Nummus Gold.אף רשות אחת לא יכולה לשנות או להשפיע על פרוטוקול
הוכחת הונאה ,הוכחת חבלה.
חוזה חכם מרוכז לחלוטין.

ü

ü

ü

אוטונומית לחלוטין בהתבסס על התוכנית שלה ללא כל אפשרות של השבתה ,צנזורה ,הונאה
והפרעות צד שלישי.
בעילום שם.

ü

ניתן להחלפה חופשית ברוב מטבעות הפיאט ,מטבעות קריפטוגרפיים ומתכות יקרות.

ü

ü
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הצורך בשינוי  -יתרונות עסקאות עסקיות
Aureus Nummusמבוסס על זהב
ְמִהירוּת

מוגבל למינימום החוקי KYC

הם מהירים יותר לביצוע מאשר חוזים מסורתיים .הניירת Aureus Nummusחוזים חכמים המבוססים על זהב
המבוסס על Aureus Nummus Goldהנדרשת לצורך כריתת הסכם מכר בשוק מסורתי אינה משמשת בשוק
מסתמכים על קוד תוכנה Aureus Nummus Goldבלוקצ'יין .באמצעות השימוש בתוכנה ,החוזים החכמים של
מאובטח על מנת להפוך משימות לאוטומטיות ולבצע עסקאות עסקיות במהירות באופן אוטומטי לחלוטין.
העסקה היא מיידית ,אוטומטית לחלוטין ,הוכחת הונאה ,הוכחת חבלה ,הוכחת אובדן ומאובטחת לחלוטין.

הפכו לסיוט מנהלי וארגוני .מוסדות פיננסיים רבים הפכו סלקטיביים מאוד בנוגע KYCתאימות ו-
ללקוחותיהם ומבצעים בדיקות ,המשתרעות הרבה מעבר לדרישות החוק .זה כולל את הסירוב למגיפה
לפתיחת חשבונות בנק וסגירת חשבונות בנק קיימים אפילו לחברות מבוססות .מטבעות הקריפטו צצו
מתכוונים למלא את כל החסר שהותירה המערכת Aureus Nummus Goldמסיבה מסוימת .ואנו ב-
ימלאו את כל הדרישות המשפטיות אך לעולם לא נדחה לקוחות Aureus Nummus Goldהפיננסית .אנו ב-
בגלל מדיניות אישית שרירותית.

מבטל מכירת סחורות מזויפות .באמצעות קוד Aureus Nummus Gold,החוזה החכם הבסיסי ,שעליו מבוסס ה-
ההצפנה המבוזר הבסיסי ,ניתן לעקוב ולאמת מוצרים בקלות ,דבר שפלטפורמה עסקית ריכוזית מסורתית אינה
אפשרית .יתר על כן ,ביצוע החוזה החכם מבוסס על הסכמת הצדדים .לא ניתן לקיים שיתוף פעולה עם גורמים
Aureus Nummus Gold.שונים ברחבי העולם להתעסק עם החוזים המבוססים על

אמון

מוצרים מזויפים

אין הונאת חיוב

אחד האתגרים המרכזיים של המוכרים בשוק המסורתי הוא שקונה יכול לקנות מוצר ,לשלם באמצעות שירותים
ולאחר מכן להתקשר לחברה כדי לבטל את התשלום לאחר מכן .ישנם עסקים רבים שהושפעו מהם PayPalכגון
לרעה משיטה זו .הקונה יכול לטעון שהמוצר מעולם לא נמסר או נמסר בצורה שאינה רוצה .עם זאת ,עם חוזים
קשה מאוד או כמעט בלתי אפשרי לשנות את העסקאות לאחר שהוסכם Aureus Nummus Gold,חכמים מבוססי
עליהם .גם לרוכש וגם למוכר תהיה אפשרות להסכים על תנאי המכירה או העסקה המיועדים ,אך לאחר ביצוע
מביאה Aureus Nummus Goldהעסקה לא ניתן להפוך אותה .תכונה מהותית פשוטה זו של חוזים מבוססי
לדרגת ביטחון גבוהה הרבה יותר בעסקאות.
לבסוף ,ניכר כי חוזים חכמים אמורים לחולל מהפכה בהתנהלות העסקים ובניהול השווקים  -טכנולוגיית
הבלוקצ'יין הבסיסית מבטיחה יעילות ,עלות נמוכה ,יותר מגוון ויותר ודאות מכירה מוגברת ,וודאות מוחלטת
לביצוע חוזה עסקי.

אחד האתגרים המרכזיים שמעכבים את התקדמות השווקים העולמיים הוא כיצד לנהל חוזי עסקות בין שני
פותר את הבעיה על ידי הצפנת החוזה החכם שלה Aureus Nummus Goldאנשים שאינם מכירים זה את זה .ה-
ועיסוק פרטי עסקה בפנקס חשבונות משותף .לכן אין שום אפשרות שאחד הצדדים יגיד שהם לא ראו את זה.
יתר על כן ,החוזה החכם ,המבצע את העסקה העסקית ,מתבצע באמצעות צמתים מבוזרים ללא נקודת כישלון
אחת ,ולכן הופך אותם להוכחת חבלה לחלוטין וחסינים לחלוטין מפני אובדן מידע.

אוטונומיה

הוא אוטונומי לחלוטין .החוזה החכם העומד בבסיסו אינו צריך להסתמך על ברוקריםAureus Nummus ,זהב
עורכי דין וכן מתווכים אחרים בכדי להתקשר בהסכם מכר .יתר על כן ,הביצוע מנוהל ברשת באמצעות מערכת
מבוזרת ואירועי הטעות כמעט אפסיים.

ִבָּטחוֹן
בטוחה ומאובטחת ,שכן 100%מבוססת על טכנולוגיית הבלוקצ'יין ובכך Aureus Nummus Goldהאבטחה של
הכל מאוחסן ברשת מבוזרת .לכן ,אין נקודת כישלון אחת .קריפטוגרפיה מבטיחה שהמסמכים בטוחים לחלוטין
והתופעות כמעט אפסיות ,מכיוון שטכנולוגיית החשבונות המבוזרים אינה מקנה גישה להאקרים .על מנת
להצליח ,האקרים יצטרכו לפרוץ  1000מחשבים רבים בו זמנית במקומות גיאוגרפיים שונים  -משימה שלא ניתן
לבצע.
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בעיות ואתגרים בשוק הפיננסי!
מדוע עליית המטבעות הקריפטו?

ה
ו
בעיות
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נ
ק
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א ות ה מ
ס
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ר
ת
י
ת
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ת
ת
ש
ל ום
אתגרים

בעיית אמון
בעיית השורש במטבע קונבנציונאלי
היא כל האמון הנדרש כדי לגרום לו
לפעול .יש לסמוך על הבנק המרכזי
שלא ירפה את המטבע ,אך
ההיסטוריה של מטבעות פיאט מלאי
הפרות של אמון זה .יש לסמוך על
הבנקים שיחזיקו בכסף שלנו ויעבירו
אותו באופן אלקטרוני ,אבל הם
משאילים אותו בגלים של בועות
אשראי עם בקושי חלק ברזרבה.
עלינו לסמוך על הבנקים על
פרטיותנו ,לסמוך עליהם שלא יתנו
לגנבי הזהות לרוקן את חשבונותינו,
ועלינו לסמוך עליהם שאנו למעשה
מקבלים את כספנו בחזרה כאשר
אנו זקוקים לו.

ללא בנק
בנקים מגבילים
KYCעם דרישות ה-
ההולכות וגוברות ,הבנקים
מטילים מגבלות קשות יותר
על שמירה או קבלת חשבון
בנק .מאז  2008הבנקים
מסיימים לקוחות קיימים או
מסרבים לחשבונות בנק
במספרים הולכים וגדלים.

י ָָקר
& איטי
מערכת התשלומים
המסורתית של היום היא
יקרה ,איטית ומלאת הפרות
אבטחה ואמון.

מאוכלוסיית 32%יותר מ -
העולם ללא בנק ,ללא
אמצעים אחרים לקבל גמול
ולשלם תשלומים מאשר
באמצעות העברה ידנית.
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Aureus Nummus Goldהפתרון -
מטבע דיגיטלי המגובה בזהב
בעל ערך מהותי.

עסקאות
הם כמעט מיידיים ,זולים
וקלים.
Aureusזהב
מגובה Nummus
בזהב פיזי שהוקצה
ישירות או שווה ערך
לזהב.

אינו דורש את אמוןך .פרוטוקול ANGה-
הקונצנזוס שלה מבטל לחלוטין את הצורך לסמוך
על מתווכים.
לא צריך שהבנקים ישלמו חשבונות או ANGה-
תגמולים.

אין זמן השבתה ,אין צנזורה ,אין הונאה,
ואין התערבות של צד שלישי .פרוטוקול
ANGשל ERC20הקונצנזוס מבוסס
בטוח לחלוטין.

נקי Aureus Nummusזהב
לחלוטין מאינפלציה בשל היצעו
.הבלתי ניתן לשינוי לתמיד

אינו מחייב משתמשים Aureus Nummus Goldה-
להיות בעלי חשבון בנק או מסגרת אשראי כגון כרטיס
אשראי בכדי להחזיק את כל מטבעות המטבע של
Aureus Nummus Gold.

מספק ANGה-
יציבות משופרת באופן
משמעותי בשל גיבוי
הזהב שלו

11

us
The Aure
 GoldNummus
תקן חדש ל
ת
ש
ל
ו
מ
י
ם
ו
ח
סכון
בינלאומיים

תואם את כל מערכות התשלום
ה ע י ק רי ו ת :
Aureusאתה יכול לשלם עבור
במזומן ,העברה Nummus Gold
בנקאית ,כרטיס אשראי ,מטבעות
קריפטוגרפיים ומתכות יקרות.
ניתן לרכוש בחזרה ,בהנחה ,את
Aureusמטבעות הזהב שלך
במזומן ,העברה Nummus
בנקאית ,כרטיס אשראי ,מטבעות
קריפטוגרפיים ומתכות יקרות.

למעט במקרים הבאים (1) :כוח עליון כהגדרתו בחוק הקנדי או ANGsתמיד תקנה את הSimplexx Ltd -חברת
בריטניה (2) ,צווי בית משפט (3) ,איסורים משפטיים (4) ,בעיות נזילות בשווקים ו/או עסקים  (5) ,אם יש חשד
לפעולות בלתי חוקיות או מניפולציות בשוק כסיבה לבקשת ההחלפה.
אינה מספקת) :א( זכויות ניהול או הצבעה) ,ב( זכות לקבלת אינטרסים ,פרמיותANGs ,הבעלות על •
דיבידנדים או כל צורת הכנסה אחרת) ,ג( זכויות בכל חברה ,ניירות ערך ,דיבידנדים ,רווחים והפסדים) ,ד(
בעלות על אחזקות הזהב.
באופן חופשי .אין הגבלות בנוגע להעברה ,שימוש ובעלות )בכפוף לחוק החל(ANG .ניתן לסחור ב• -
עשוי להשתנות בבורסות המטבעות והקריפטו השונים ובשווקים המשניים באופן כלליANG .מחיר ה• -
אנא עיין בתקנון לפרטים נוספים• .
https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576faכתובת חוזה חכם:
www.an.goldאתר אינטרנט:
Github.Com: https://github.com/AureusNummusGold/Gold1מאגר ב-
סכום זמין:
 60ANGs = 60,000,000,000,000 ANGsטריליון
חדשיםANGs .מספר זה מייצג את היצע המטבע הכולל .זה קבוע לנצח .לא ניתן ליצור או להוסיף
שער החליפין המינימלי:
גרם גרם זהב עדין )*****( = 100,000 ANGs
שלהם בחזרה לזהב או סחורות ANGלהחליף את הANG -על בסיס שער החליפין הזה יכולים מחזיקי
אחרות.
מספר משוער לתפוצה ציבורית )*(:
)**(  0.589ANGs = 589,000,000,000 ANGsטריליון
שנכנס למחזור הציבורי חייב להיות מגובה בזהב או שווה ערך לזהב .ללא תלות במחיר ANG (****),כל
היומי ,יש להפקיד לחשבון הנאמנות  1גרם של מטבע זהב או שווה ערך זהב עבור כל ANGהשוק של
הנמכרים ומועברים למחזור ציבורי100,000ANG, .
www.an.goldשווי זהב וזהב במילואים :אנא עיין באתר
רגליים:
)*( המספרים הם הערכות ועשויים להשתנות.
)**( החל מינואר  2020הכוונה למטבעות הפרטיים על פי התנאים וההגבלות .למידע נוסף אודות המטבעות הפרטיים והמטבעות הציבוריים ,ראה
פרק  7.16לתנאים וההגבלות.
)***( המחיר כפוף לשינויים בשוק.
)****( הכוונה למטבעות הציבוריים רק על פי התנאים וההגבלות .למידע נוסף אודות המטבעות הפרטיים והמטבעות הציבוריים ,ראה פרק 7.16
לתנאים וההגבלות.
עשוי להשתנות בבורסות המטבעות והקריפטו השונים ובשוק המשני בכלל (*****)ANG .מחיר

•
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עובדות מפתח
ֵANGסֶמל:
חילופים:
www.an.gold,אנא עיין ברשימת הבורסות באתר האינטרנט שלנו
 www.coinmarketcap.com.אוֹ
בריטניה(( : Simplexx Ltd.מנפיק אסימונים
קנדה(( : Aureus Nummus Gold Management Corporationמנהל אסימונים:
מפתח טכני :תאגיד מעבדות מחשוב קוונטיות )קנדה(
סוג נכס ותיאור:
הוא מטבע דיגיטלי הנתמך בזהב פיזי או שווה ערך לזהבANG) .סמלAureus Nummus ( :זהב •
שיוצאים למחזור הציבורי ,זהב או זהב זהב יוכנסו לחשבון נאמנות"ANGs, ,נתמך בזהב" פירושו כי עבור •
חשבון מתווך או חשבון אחר )תלוי במחיר השוק(.
נמצאים ב"מחזור ציבורי " ,כאשר הם בבעלות מישהו אחר מאשר מנפיק האסימונים או מנהל • ANGs
המגובים בזהב .מטבעות פרטיים ANGsהיחידים המורשים למחזור ציבורי הם ANGהאסימונים (****) .ה-
קיימים לתשלום על פיתוח ועלויות אחרות ,ראה תנאים והגבלות.
ERC20.מבוזר לחלוטין ומבוסס על טכנולוגיית החשבונות המבוזרים ועל תקן ANGה• -
חדשיםANGs .נקבעת לנצח על  60טריליון .לא ניתן ליצור או להוסיף ANGsהכמות הזמינה של •
נקודות מפתח:
מחזיקים ביחד בקבוצת זהב או זהב זהב ,המוחזק ברזרבה בחשבון נאמנות על מנת לגבות ANGsמחזיקי
ANG.את שווי ה-
ישמשו להכנסת זהב או שווה ערך לזהב ANGsההכנסות ממכירת ANG:שימוש בהכנסות הנובעות ממכירת •
בחשבון נאמנות ,חשבון מתווך או חשבון אחר ,אשר יבחר על ידי מנהל המערכת .דמי עסקה ,דמי חשבון,
דמי חליפין ,מסים ואחרים עשויים לחול ולנוכה.
שלהם לזהב זהב או שווה ANGלהחליף את הSimplexx Ltd -רשאים לבקש מANG -מחזיקי ANGs:רכישת •
לזהב או שווה ערך לזהב ANGsתמיר את הSimplexx Ltd -ערך לזהב .לאחר קבלת בקשת לקוח בהתאמה,
עבור עלויות הטיפול .ניתן גם לנכות עלויות הובלה ושליחויות ומיסים רלוונטיים )אם קיימים(0.5% .בניכוי
במקרה של עלויות אחרות בגלל רצון מיוחד של הלקוח ,הלקוח יודיע כראוי ויתקבל אישור הלקוח .שער
ANG.ההמרה מבוסס על מחיר השוק של ה-
•

אאורוס נומוס גולד -
מסעדת הכספים הפיננסית שלכם היא המטרה שלנו
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

  Aureus Nummusסמל ("ANG") :הוא דיגיטלי ומגובה נכס .מטבע עם ערך מהותי ,שמחיר המינימוםשלו מחובר למטילי זהב ,לעומת זאת ל ANG -אין מחיר מקסימאלי.
גיבוי הזהב מייצר רצפה להתפתחות המחירים של ה ,Aureus Nummus -ובכך מעניק הגנה כלפי מטה
ועלייה משמעותית ביציבות .אלמנט מפתח זה מספק ערך מוגבר ,בטיחות ויציבות למשקיעים ולמשתמשים.
אין גבול להערכת המחיר של הAureus Nummus, -מחירו יכול לעלות בחופשיות בהתאם להיצע
ולביקוש .תמיכה חיונית במחיר ניתנת על ידי החוזה החכם הבסיסי ,אלגוריתמי תוכנה וגיבוי הזהב..
גיבוי הזהב הופך את ערך ה Aureus Nummus -ליציב ומקטין מאוד את כל התנודתיות במחיר ,תוך
שמירה על פוטנציאל המחירים כלפי מעלה.
ה ANG -לא נוצר מכלום כמו כל מטבעות הפיאט ורוב מטבעות הקריפטו האחרים .החידוש המהפכני של
ה ANG -הוא בשילוב היתרונות של מטבע פיאט רגיל למכרז חוקי עם אלה של מטבעות הקריפטו ,
ובמקביל הוא מספק ערך אמיתי שניתן לאמתו באמצעות גיבויו בזהב פיזי או בשווה זהב.
מטרה זו מושגת על ידי התבססות של ה Aureus Nummus -אחד לאחד על זהב פיזי או שווה ערך זהה.
כל מטבע של Aureus Nummusשנמכר חייב להיות מגובה בזהב ,זה תקף גם לכל המטבעות שהוקצו
לאנשי פנים )הנהלת (Aureus Nummus

מגובה בזהב
ערך פנימי
י ִַציבוּת
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אמון ובטיחות Aureus Nummus Gold -

ü

אמון אינו מהווה בעיה עם Aureus Nummus

ü

בשונה ממטבעות מסורתיים אינך זקוק לצד שלישי מהימן כמו בנק בגלל הערך המהותי
השקוף של  Aureus Nummusוארגון מבוזר .אתה יכול לשלם חשבונות ותגמולים ישירות
ללא מעורבות של בנק.

ü

אין רשות אחת ,שתוכל לשנות או להשפיע על הערך או על הגדרת הAureus -
 Nummus,מאחר והוא מבוזר לחלוטין ומתפקד על בסיס הסכמה קהילתית של קהילת
Ethereum.

ü

ה Aureus Nummus -פועל באופן אוטונומי לחלוטין על סמך התוכנית שלו ללא שום
אפשרות להפסקה ,צנזורה ,הונאה והפרעות צד ג'.

ü

שום מתווכים לא נדרשים לבצע תשלומים גלובליים.

ü

מכאן ש Aureus Nummus -יכול לתפקד כמערכת תשלום וחיסכון עבור כולם.

אמון
ובטיחות כבר
אינם נושא.
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סלע היציבות שלך Aureus Nummus Gold -

ü

ל Aureus Nummus -יש היצע קבוע ומוגבל שלא ניתן לשנות שוב .מספר מקסימלי של  30טריליון מטבעות זמין למכירה
ומאוחסן ב"ארנק הבטוח" .לא יהיו עוד מטבעות זמינים של . Aureus Nummus

ü

הכמות המרבית של מטבעות  ANGהזמינים לרכישה היא כ  900-מיליארד דולר אמריקאי .סכום זה נבחר על פי חזון הANG -
כמכשיר תשלום וחיסכון בינלאומי ,שיכול להכיל מספר גדול של העברות ופעולות עסקיות.

ü

המטבעות הזמינים מוחזקים ב"ארנק קשיח ובטוח" ויכולים להימצא בקרב הציבור רק אם הם שולמו במלואם ,אם סכום הזהב
בהתאמה הועמד בנאמנות כדי לגבות את מטבעות ה ANG -הנמכרים עם ערך מהותי.

ü

כתוצאה מכך ,ה Aureus Nummus -עשוי לשמש מכשיר תשלום וחיסכון בינלאומי.

ü

ה Aureus Nummus -אינו ניתן לכרייה.

ü

ה Aureus Nummus -מיועד להיות יציב בערך בגלל גיבוי הזהב שלו.

ü

היצע ה Aureus Nummus -הינו במחזור מוגבל ונקבע לנצח על  30טריליון מטבעות.

ü

מטבעות קריפטו שאינם ניתנים לכרייה יכולים להיות בעלי ערך רב בשל הפוטנציאל המוגבל שלהם לגדול בהיקף .זה קורה בגלל
ההיצע המתמיד ,שיגדל רק בתשלום תמורה שהוא מחיר הזהב .ל ANG -יש אספקה קבועה לנצח והם אינם ניתנים לכרייה.
מטבעות  ANGאינן נוצרות יש מאין כמו מטבעות קונבנציונליים ,הן אינן כסף פיאט .אם היינו משווים ביטקוין עם  ANGלמשל,
המחיר הכולל של  ANGעשוי לעלות מכיוון שההיצע מוגבל .מחיר הביטקוין קופא על שמריו או מתייקר ,מכיוון שביטקוין חדש כל
הזמן מוכנס לשוק ללא התחשבות .ה ANG -לעומת זאת ,לא רק שמגובה בזהב ,אלא יש לו אספקה קבועה שלא ניתן לשנות את
מספר המטבעות שלהם.

אין אינפלציה
אספקה קבועה
לא ניתן לכרייה
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אידיאלי לעסק שלך Aureus Nummus Gold -

ü

ה Aureus Nummus -אינו דורש מהמשתמשים להיות בעלי חשבון בנק או קו אשראי כגון כרטיס
אשראי כדי להחזיק באחד מקריפטו  Aureus Nummus -הם פשוט צריכים להמיר כסף ,מטבעות
מטבעות קריפטו אחרים או מתכות יקרות אל או מחוץ לו ל Aureus Nummus -כדי להשתמש בו.

ü

אתה יכול לשלם עבור ה Aureus Nummus-במזומן ,העברה בנקאית ,כרטיס אשראי ,מטבעות
קריפטו ומתכות יקרות.

ü

את המטבעות של  Aureus Nummusניתן לרכוש בחזרה בהנחה ,על ידי סימפלקס ,במזומן,
העברה בנקאית ,כרטיס אשראי ,מטבעות קריפטו ומתכות יקרות.

ü

ה Aureus Nummu -מוחלף בחופשיות בזהב ,ביטקוין ,פרנק שוויצרי ,אירו ,דולר אמריקני ,דולרים
קנדיים ,דולרים אוסטרלים ,ין יפני ועוד הרבה מטבעות קריפטו .ניתן להשתמש בו להחלפת מטבעות
קריפטו שונים להגברת יכולת ההפעלה הדדית.

ü

ה Aureus Nummus -בנוי לשימוש ארגוני יומיומי ,צרכני וקמעוני ,ומהווה מטבע קריפטו מהיר
וחסכוני עבור תשלומים מקומיים וחוצי גבולות ,הסדרות וחסכונות.

תוֵֹאם
להמרה חופשית
מכירה וקניה קלה
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שלב הפיתוח הבא
בשלב הפיתוח הבא יתאים ה ANG -לעסקאות ) M2Mמכונה
למכונה( .זה ייתן מערכת אקולוגית הבנויה על טכנולוגיית
 blockchainכדי לספק מיקרו-עסקאות "קלות משקל",
מאובטחות ,יעילות הפועלות בזמן אמת.

ה Aureus Nummus -תוכנן גם עבור האינטרנט של הדברים
) (IoTכמערכת אקולוגית מדרגית שמטרתה לשפר את המכניקה
של ה IoT -וההעברות/תשלומים העסקיים .בתוך סביבת הIoT, -
ה Aureus Nummus -בשלב הפיתוח הבא יאפשר מעקב
והקצאת ערך שיקול דעת לכל אובייקט שניתן להעלות על הדעת.

בשלב הפיתוח הבא נרצה להשיג את השימוש הגלובלי ב-
 Aureus Nummuכמכשיר תשלום וחיסכון גלובלי.

01

02

03

הענות
אינו מעניק שום Aureus Nummusה-
אינטרס או מניה בחברה או נכס תאגידי
כלשהו

01

ה Aureus Nummus -אינו מהווה אבטחה
כפי שהוגדר על ידי כללי  SECרלוונטיים.

02
04
עשוי להיות קנה Aureus Nummusזהב

03
הערך המינימלי של ה ANG -אינו תלוי בהצלחת תוכנית עסקית או
חברה כלשהי .הANG -אינו מעניק אינטרס או מניה בחברה כלשהי.

על ידינו בהנחה.
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איש קשר

צור קש ר

איש קשר:
jtf@an.gold
www.an.goldאו באמצעות טופס יצירת הקשר באתר

כתב ויתור משפטי ומידע
בינלאומיות , .רגולציה ממשלתית וסביבתית ,תוצאות בפועל של פעולות החקר השוטפות,
מסקנות הערכות כלכליות ושינויים בפרמטרים של הפרויקט ככל שתכניות ממשיכות להיות
מעודנות ,סיכונים בסחירותם של מינרלים ,תנודות במחיר הזהב ,תנודות בשערי מטבע חוץ
וריבית .שיעורי התנודתיות בבורסה ,כמו גם עמ 'רבים אחרים גורמי סיכון חיוניים שאינם ידועים
ניסתה לזהות גורמים חשובים שיכולים לגרום Aureus Nummus Goldבשלב זה .למרות שהנהלת
לתוצאות בפועל להבדיל מהותית מאלו הכלולים בהצהרות צופות פני עתיד ,יתכנו גורמים אחרים
הגורמים לכך שהתוצאות לא יהיו כצפוי ,משוער או מיועד .לא ניתן להבטיח כי הצהרות מסוג זה
יתבררו כנכונות ,שכן תוצאות ואירועים עתידיים עשויים להיות שונים מהותית מאלה הצפויים
בהצהרות כאלה .בהתאם לכך ,אין לקוראים להסתמך מיותר על אמירות צופות פני עתיד .תמונות
Aureus Nummus Gold.במסמך זה ,מצגת החברה עשויה או לא עשויה להיות או מתייחסת ל-
אינה מתחייבת לעדכן הצהרות צופות פני עתיד המכילות או Aureus Nummus Goldהנהלת
משולבות בהפניה ,אלא על פי החוקים הרלוונטיים )ניירות ערך( .תמונות וסרטונים במצגת זו
ובחומר מידע אחר ,עשויים להיות סמליים ואינם בהכרח מתייחסים לאורוס נאום גולד .מצגת זו
תתחייב Aureus Nummus Goldעשויה להכיל שגיאות או שגיאות כתיב לא מכוונות ,אשר הנהלת
אינה נושאת באחריות לשגיאות או שגיאות Aureus Nummus Goldלתקן ברגע שנודע לה .הנהלת
רשאית לשנות את התנאים וההגבלות בכל עת Aureus Nummus Goldכתיב לא מכוונות .הנהלת
Aureus Nummus Goldעל מנת להגיב לנסיבות וצרכי שוק .הגופים היחידים המורשים להפיץ את
Aureus Nummus Gold Corporation.וSimplexx Ltd -הם

110

"התנאים וההגבלות" ,כמו גם "מדיניות הפרטיות" בגרסתם הנוכחית כפי שהם מפורסמים באתר
הם הבסיס המשפטי לשימושך ולמיצויו במצגת זו )"המצגת"( .פרט להצהרות www.an.gold
העובדות ההיסטוריות המופיעות במסמך זה ,המידע המוצג מהווה "הצהרות צופות פני עתיד",
כמשמעותן בחוק ניירות ערך האמריקאי משנת  ,1933חוק הבורסה לניירות ערך האמריקאית
משנת  ,1934חוק רפורמת ליטיגציה בנושא ניירות ערך פרטיים משנת  1995והחל .חקיקת ניירות
ערך אמריקאית וזרה אחרת .הצהרות צופות פני עתיד כוללות ,בין היתר ,הצהרות ביחס למחיר
הזהב העתידי ,אומדן מחירי המטבעות ,העיתוי והיקף ההערכה לייצור הכלכלי העולמי העתידי.
בדרך כלל ניתן לזהות הצהרות צופות קדימה על ידי שימוש במינוח צופה פני עתיד כגון "יכול",
"רצון"" ,לצפות"" ,להתכוון"" ,לשאוף"" ,להעריך"" ,לצפות"" ,להאמין"" ,המשך"" ,תוכניות" או מינוח
דומה .הצהרות צופות פני עתיד מתבצעות על בסיס הנחות מסוימות וגורמים חשובים אחרים,
Aureus Nummusשאם הם אינם נכונים ,עלולים לגרום לתוצאות ,הביצועים או ההישגים בפועל של
להיות שונים מהותית מהתוצאות ,הביצועים או ההישגים העתידיים שיביעו או משתמעים Gold
מהצהרות כאלה . .הצהרות ומידע אלה מבוססות על הנחות רבות בנוגע לאסטרטגיות עסקיות
בעתיד ,כולל מחיר הזהב ועלויות Aureus Nummus Goldבהווה ובעתיד והסביבה בה יפעל
צפויות .גורמים חשובים מסוימים שיכולים לגרום לתוצאות ,ביצועים או הישגים בפועל להבדיל
מהותית מאלה שבהצהרות צופות פני העתיד כוללות ,בין היתר ,תנודתיות במחירי הזהב ,פערים
בין ייצור בפועל לאומדנים ,עתודות ומשאבים מינרליים והתאוששות מטלורגית ,כרייה מבצעית ו
סיכוני פיתוח המתייחסים לגורמים המנהלים את אאורוס נאמוס גולד ,הגבלות רגולטוריות,
פעילות של רשויות ממשלתיות )כולל אך לא רק שינויי מיסוי( ,תנודות מטבע ,האקלים הכלכלי
העולמי ,דילול ,תנודתיות בבורסה ותחרות .הצהרות צופות קדימה כפופות לסיכונים ידועים ובלתי
ידועים ,אי וודאות וגורמים חשובים אחרים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל ,רמת הפעילות,
להיות שונים מהותית מאלו שמבטאים או Aureus Nummus Goldהביצועים או ההישגים של
משתמעים על ידי צופה פני עתיד כאלה .הצהרות ,כולל אך לא רק :השפעת התנאים הכלכליים
והעסקיים הכלליים ,היעדר שליטה בפעולות המשאבים שמהן תרכוש הנהלת אאורוס נאמוס גולד
זהב ושאר מצרכים וסיכונים הקשורים לפעולות אלה ,לרבות סיכונים הקשורים לפעולות

