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www.an.gold - jtf@an.gold

Aureus Nummus Gold (ANG) – salah satu cryptocurrency terbesar di dunia*
(*dalam hal kapitalisasi pasar)

Dikelola dan diadministrasikan oleh Aureus Nummus Management Corporation (“Perusahaan”), sebuah perusahaan Kanada.



Elevator Pitch (Option 2 of 3) 2

What’s the 
service/product?

Adapt it to your needs and 
capture your audience's 

attention. 

What’s your big 
vision?

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. 

Dengan tidak adanya standar
emas, tidak ada cara untuk
melindungi tabungan dari
penyitaan melalui inflasi.
Tidak ada penyimpan nilai
yang aman.

Alan Greenspan, Ketua
Federal Reserve AS, 1987 -
2006.
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Pendaftaran kami

Aureus Nummus Management 
Corp terdaftar di FINTRAC 
sebagai bisnis layanan uang.

FINTRAC –
www.fintrac-canafe.gc.ca

Nomor Registrasi: M20237340

Aureus Nummus Management Corp 
terdaftar di FINCEN sebagai bisnis
layanan uang.

FINCEN - www.fincen.gov

Nomor Pendaftaran: 
ANMC0359  

Pemasok emas Aureus 
Nummus Management Corp, 
Aureus Nummus Latin S.A.S. 
terdaftar sebagai eksportir
emas dengan DIAN dan 
semua otoritas terkait lainnya.

DIAN - www.dian.gov.co

Nomor Pendaftaran: 
901303584-9  

Pemasok emas Aureus 
Nummus Management 
Corp, Aureus Nummus
Latin S.A.S. sepatutnya
terdaftar di ANM sebagai
eksportir emas, logam
mulia dan komoditas.

ANM - www.anm.gov.co

Nomor Registrasi: 
RUCOM-2019091015377
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Simbol = ANG
Aureus Nummus Gold adalah mata uang kripto yang
didukung emas yang tujuannya adalah menjadi tempat
perlindungan keuangan dan alat pembayaran yang stabil
untuk seluruh dunia.

www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

www.an.gold

Apa itu Emas Aureus Nummus?

Aureus Nummus Gold terdaftar untuk diperdagangkan di bursa berikut:

Dan tentunya Aureus Nummus Gold bisa dibeli dan dijual di website kami:
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Ø Hasil dari penjualan koin publik Aureus Nummus Gold (“ANG”) 
akan diinvestasikan ke dalam emas.
(Tidak termasuk biaya transaksi, biaya pertukaran, atau pajak yang berlaku)

Ø Emas ini tidak dimiliki oleh Perusahaan, tetapi oleh pemegang
ANG, dan mereka dapat menukarkan ANG mereka kembali
dengan emas yang mereka miliki.
(Pemilik ANG, yang telah menerima ANG mereka melalui distribusi bounty, tidak berhak atas pertukaran
menjadi emas. Perusahaan atau perwakilannya akan terus membeli koin bounty tersebut di bursa, untuk
menghapusnya dari sistem.)

Ø Harga pembelian minimum untuk ANG dipatok dengan harga
emas London Metal Exchange.
100.000 ANG = 1 ons emas murni = kira-kira. 1,800.00 USD*
*Nilai dalam USD akan bervariasi dengan harga emas.

Ø Harga ANG di bursa yang berbeda mungkin berbeda dari harga
emas tergantung pada penawaran dan permintaan pedagang. 
Pertukaran ANGs kembali ke emas atau komoditas lain 
bagaimanapun akan selalu didasarkan pada harga emas.

Fitur Penting untuk Pengguna
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Lebih Banyak Fitur Penting untuk Pengguna

Aureus Nummus Gold (“ANG”) adalah:

Ø Terdesentralisasi.
Ø Mandiri.
Ø Dapat ditukar secara bebas.
Ø Ia memiliki persediaan tetap, yang tidak dapat

diubah lagi.
Ø Benar-benar bebas dari inflasi.
Ø Global.
Ø Peningkatan Stabilitas karena dukungan emas.
Untuk penjelasan tentang stabilitas silakan lihat halaman
berikutnya.
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Ø Aureus Nummus Gold mencapai stabilitasnya dengan dukungan
emas. Oleh karena itu, ini adalahmata uang yang "didukung aset".

Ø Mata uang kripto lainnya mencapai stabilitasnya dengan kode
perangkat lunak algoritmik. Kami di Aureus Nummus Gold tidak
memilih rute algoritmik karena kami percaya bahwa satu-satunya
penyimpan nilai yang terbukti aman dalam seluruh sejarah manusia
adalah emas. Jadi, jika seseorang membeli ANG, pembeli harus
mengetahui bahwa pembelian tersebut didukung oleh jumlah emas
yang setara, yang dimiliki dan dapat diperoleh pembeli berdasarkan
permintaan.

Ø Oleh karena itu, Aureus Nummus Gold diklasifikasikan sebagai “koin
stabil yang didukung aset”.

Ø Harga Aureus Nummus Gold dapat bervariasi di bursa. Namun,
memanggang emas yang mendasarinya tidak, dan pembeli ANG
dapat menukar kembali menjadi emas kapan saja.

Aureus Nummus Gold - Seberapa Stabil?
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ü Bebas inflasi.
ü Didukung oleh emas.
ü Peningkatan stabilitas berbasis nilai karena dukungan emas.
ü Pasokan tetap yang tidak pernah bisa diubah lagi.
ü Tidak ada perantara.
ü Tidak diperlukan rekening bank.
ü Tidak diperlukan kepercayaan.

ü Transaksi instan.
ü Tidak ada otoritas tunggal yang dapat mengubah atau mempengaruhi protokol Aureus Nummus Gold.
ü Bukti penipuan, bukti kerusakan.
ü Kontrak pintar yang sepenuhnya terdesentralisasi.
ü Sepenuhnya otonom berdasarkan programnya tanpa kemungkinan downtime, sensor, penipuan, dan campur

tangan pihak ketiga.
ü Anonim.

ü Dapat ditukar secara bebas ke sebagian besar mata uang fiat, cryptocurrency, dan logam mulia.

Aureus Nummus Gold – Potensi Keuntungan
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KYC terbatas hingga minimum legal
Kepatuhan dan KYC telah menjadi mimpi buruk administratif dan organisasional. Banyak lembaga
keuangan menjadi sangat selektif mengenai klien mereka dan melakukan pemeriksaan, yang jauh
melampaui persyaratan hukum apa pun. Ini termasuk epidemi penolakan pembukaan rekening bank dan 
penutupan rekening bank yang ada bahkan untuk perusahaan yang sudah mapan. Mata uang kripto telah
muncul karena suatu alasan. Dan kami di Aureus Nummus Gold bermaksud untuk mengisi celah yang 
ditinggalkan oleh sistem keuangan. Kami di Aureus Nummus Gold akan memenuhi semua persyaratan
hukum, tetapi kami tidak akan pernah menolak klien karena kebijakan pribadi yang sewenang-wenang.

Memercayai
Salah satu tantangan utama yang menghambat kemajuan pasar global adalah bagaimana mengelola kontrak
kesepakatan antara dua orang yang tidak saling mengenal. Aureus Nummus Gold menyelesaikan masalah itu
dengan mengenkripsi kontrak cerdasnya dan menangani informasi transaksi pada buku besar bersama. Oleh 
karena itu tidak mungkin satu pihak dapat mengatakan bahwa mereka tidak melihatnya. Selain itu, kontrak pintar, 
yang menjalankan transaksi bisnis, dijalankan melalui node terdistribusi tanpa satu titik kegagalan, oleh karena
itu, membuatnya sepenuhnya tahan terhadap kerusakan informasi dan sepenuhnya kebal terhadap kehilangan
informasi.

Otonomi
Aureus Nummus Gold sepenuhnya otonom. Kontrak pintar yang mendasarinya tidak perlu bergantung pada 
pialang, pengacara, serta perantara lainnya untuk masuk ke dalam perjanjian penjualan. Selanjutnya, eksekusi
dikelola dalam jaringan melalui sistem terdesentralisasi dan insiden kesalahan hampir nol.

Keamanan
Keamanan Aureus Nummus Gold didasarkan pada teknologi blockchain dan karenanya 100% aman dan terjamin, 
karena semuanya disimpan dalam jaringan terdistribusi. Oleh karena itu, tidak ada satu titik kegagalan. Kriptografi
memastikan bahwa dokumen benar-benar aman dan insiden hampir nol, karena teknologi buku besar terdistribusi
tidak memberikan akses ke peretas. Agar berhasil, peretas harus meretas 1000 komputer secara bersamaan
pada waktu yang sama di lokasi geografis yang berbeda - tugas yang tidak mungkin dilakukan.

Kecepatan
Kontrak pintar berdasarkan Aureus Nummus Gold lebih cepat diterapkan daripada kontrak tradisional. Dokumen
yang diperlukan untuk membuat perjanjian penjualan di pasar tradisional tidak digunakan di pasar Aureus 
Nummus Gold berbasis blockchain. Melalui penggunaan perangkat lunak, kontrak pintar Aureus Nummus Gold 
mengandalkan kode perangkat lunak yang aman untuk mengotomatisasi tugas dan dengan cepat menjalankan
transaksi bisnis dalam mode otomatis penuh. Transaksi instan, otomatis penuh, bukti penipuan, bukti kerusakan, 
bukti kehilangan dan sepenuhnya aman.

Barang Palsu
Kontrak cerdas yang mendasari, yang menjadi dasar Aureus Nummus Gold, menghilangkan penjualan barang
palsu. Melalui kode kriptografi terdesentralisasi yang mendasarinya, dimungkinkan untuk melacak dan 
memverifikasi produk dengan mudah, yang pada platform bisnis terpusat tradisional tidak dimungkinkan. 
Selanjutnya, pelaksanaan kontrak pintar didasarkan pada kesepakatan para pihak. Tidak mungkin berkolusi
dengan berbagai pihak di seluruh dunia untuk mengutak-atik kontrak berbasis Aureus Nummus Gold.

Tidak Ada Penipuan Tagihan Balik
Salah satu tantangan utama bagi penjual di pasar tradisional adalah pembeli dapat membeli produk, membayar
melalui layanan seperti PayPal, dan kemudian menghubungi perusahaan untuk membatalkan pembayaran
setelahnya. Ada banyak bisnis yang terkena dampak negatif dari metode ini. Pembeli dapat mengajukan klaim
bahwa produk tidak pernah dikirimkan atau dikirimkan dalam bentuk kualitas yang tidak diinginkannya. Namun, 
dengan kontrak pintar berbasis Aureus Nummus Gold, sangat sulit atau hampir tidak mungkin untuk mengubah
transaksi setelah disepakati. Baik pembeli maupun penjual akan memiliki opsi untuk menyetujui persyaratan
penjualan atau transaksi yang dimaksud, tetapi setelah eksekusi kesepakatan tersebut tidak dapat dibatalkan. 
Fitur intrinsik sederhana dari kontrak berbasis Aureus Nummus Gold ini menghasilkan tingkat kepercayaan yang 
jauh lebih tinggi dalam transaksi.
Terakhir, terbukti bahwa kontrak pintar ditetapkan untuk merevolusi cara bisnis dijalankan dan pasar dikelola -
teknologi blockchain yang mendasarinya menjamin efisiensi, biaya rendah, lebih banyak variasi dan kepastian
penjualan yang lebih meningkat, dan kepastian total pelaksanaan kontrak bisnis.

Kebutuhan Akan Perubahan - Keuntungan Transaksi Bisnis
berdasarkan Aureus Nummus Gold
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Sistem pembayaran
tradisional saat ini mahal, 

lambat, dan penuh dengan
pelanggaran keamanan dan 

kepercayaan.

Mahal
& Lambat Dengan persyaratan KYC yang 

semakin meningkat, bank 
memberlakukan batasan yang 

semakin ketat untuk menyimpan
atau mendapatkan rekening

bank. Sejak 2008 bank 
menghentikan pelanggan yang 

ada atau menolak rekening bank 
dalam jumlah yang meningkat

secara eksponensial.

Bank Restriktif

Akar masalah dengan mata uang 
konvensional adalah semua kepercayaan

yang diperlukan untuk membuatnya
bekerja. Bank sentral harus dipercaya

untuk tidak merendahkan mata uang, tetapi
sejarah mata uang fiat penuh dengan

pelanggaran kepercayaan itu. Bank harus
dipercaya untuk menyimpan uang kita dan 
mentransfernya secara elektronik, tetapi

mereka meminjamkannya dalam
gelombang gelembung kredit dengan

cadangan yang hampir tidak ada. Kami 
harus mempercayai bank dengan privasi

kami, memercayai mereka untuk tidak
membiarkan pencuri identitas menguras

rekening kami, dan kami harus memercayai
mereka bahwa kami sebenarnya

mendapatkan uang kami kembali saat kami 
membutuhkannya.

Masalah Kepercayaan

Lebih dari 32% populasi dunia 
tidak memiliki rekening bank, 

tanpa sarana lain untuk
menerima remunerasi dan 
melakukan pembayaran

selain melalui transfer dari
tangan ke tangan.

Tidak memiliki rekening bank

Tantangan

dan

masalah perbankan

tradisional

dan

sistem pembayaran

Masalah dan Tantangan di Pasar Keuangan !
Mengapa Kebangkitan Cryptocurrency?
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Tanpa downtime, tanpa sensor, 
tanpa penipuan, dan tanpa campur
tangan pihak ketiga. Protokol
konsensus berbasis ERC20 ANG 
benar-benar aman.

Aureus Nummus Gold 
benar-benar bebas dari
inflasi karena pasokannya
yang tidak dapat diubah
selamanya.

Aureus Nummus Gold tidak mengharuskan
pengguna memiliki rekening bank atau fasilitas
kredit seperti kartu kredit untuk memiliki salah 
satu mata uang digital Aureus Nummus Gold.

ANG memberikan
stabilitas yang 
ditingkatkan secara
signifikan karena
dukungan emasnya

Aureus Nummus
Gold didukung oleh 
emas fisik yang 
dialokasikan secara
langsung atau
setara dengan
emas.

Transaksi
hampir seketika, murah

dan mudah.

Kompatibel dengan semua
sistem pembayaran utama:
Anda dapat membayar Aureus 
Nummus Gold dengan uang 
tunai, transfer kawat, kartu kredit, 
mata uang kripto, dan logam
mulia.
Koin Aureus Nummus Gold Anda 
juga dapat dibeli kembali, dengan
diskon, dengan uang tunai, 
transfer kawat, kartu kredit, mata
uang kripto, dan logam mulia.

Emas Aureus 

Nummus –

Standar baru dalam

pembayaran dan 

tabungan

internasional

Koin digital yang didukung
oleh emas dengan nilai
intrinsik.

ANG tidak membutuhkan kepercayaan
Anda. Protokol konsensusnya
menghilangkan sepenuhnya kebutuhan
untuk mempercayai perantara.
ANG tidak membutuhkan bank untuk
membayar tagihan atau remunerasi.

Solusinya - Aureus Nummus Gold
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Simbol : ANG

Pertukaran
Silakan lihat daftar bursa di situs web kami www.an.gold,
atau www.coinmarketcap.com. 

Penerbit Token: Simplexx Ltd. (Inggris Raya)
Administrator Token: Aureus Nummus Gold Management Corporation (Kanada)
Pengembang Teknis: Quantum Computing Labs Corporation (Kanada)

Jenis & Deskripsi Aset:
• Aureus Nummus Gold (simbol: ANG) adalah mata uang digital yang didukung oleh emas fisik atau setara

dengan emas.
• “Didukung oleh emas” berarti bahwa untuk ANG, yang diedarkan ke publik, emas atau setara emas akan

dimasukkan ke dalam rekening perwalian, rekening perantara atau rekening lainnya (bergantung pada harga
pasar).

• ANG berada dalam “sirkulasi publik”, ketika dimiliki oleh orang lain selain penerbit token atau administrator 
token. (****) Satu-satunya ANG yang diizinkan beredar ke publik adalah ANG yang didukung oleh emas. Koin
Pribadi ada untuk membayar pengembangan dan biaya lainnya, lihat Syarat dan Ketentuan.

• ANG sepenuhnya terdesentralisasi dan didasarkan pada teknologi buku besar yang didistribusikan dan 
standar ERC20.

• Jumlah ANG yang tersedia selamanya tetap pada 60 triliun. Tidak ada ANG baru yang dapat dibuat atau
ditambahkan.

Poin Utama:
• Pemegang ANG secara kolektif memiliki emas atau setara emas, yang disimpan sebagai cadangan di 

rekening perwalian untuk mendukung nilai ANG.
• Penggunaan hasil penjualan ANG: Hasil penjualan ANG akan digunakan untuk menempatkan emas atau

setara emas ke dalam rekening perwalian, rekening perantara atau rekening lainnya, yang dipilih oleh 
administrator. Biaya transaksi, biaya akun, biaya pertukaran, pajak, dan lainnya mungkin berlaku dan dipotong.

• Pembelian kembali ANG: Pemegang ANG dapat meminta dari Simplexx Ltd pertukaran ANG mereka menjadi
emas atau setara emas. Setelah menerima permintaan klien masing-masing, Simplexx Ltd akan mengubah
ANG menjadi emas atau setara emas dengan mengurangi 0,5% untuk biaya penanganan. Biaya pengiriman
dan kurir serta pajak yang berlaku (jika ada) juga dapat dipotong. Jika biaya lain timbul karena keinginan

khusus klien, klien akan diinformasikan dengan benar, dan izin klien diperoleh. Tingkat konversi didasarkan
pada harga pasar ANG.

• Simplexx Ltd akan selalu membeli kembali ANG kecuali dalam kasus berikut: (1) Keadaan Kahar 
sebagaimana didefinisikan di bawah hukum Kanada atau Inggris, (2) perintah pengadilan, (3) larangan hukum, 
(4) masalah likuiditas di pasar dan/atau bisnis , (5) jika kegiatan yang melanggar hukum atau manipulasi pasar 
diduga sebagai alasan permintaan pertukaran.

• Kepemilikan ANGs tidak memberikan: (a) hak pengelolaan atau suara, (b) hak untuk menerima bunga, premi, 
dividen atau bentuk pendapatan lainnya, (c) hak di perusahaan, sekuritas, dividen, keuntungan dan kerugian, 
(d) kepemilikan dalam kepemilikan emas.

• ANG dapat diperdagangkan secara bebas. Tidak ada batasan mengenai transfer, penggunaan dan 
kepemilikan (tunduk pada hukum yang berlaku).

• Harga ANG dapat berfluktuasi pada berbagai mata uang dan pertukaran kripto dan pasar sekunder pada 
umumnya.

• Silakan lihat Syarat dan Ketentuan untuk lebih jelasnya.

Alamat Kontrak Cerdas: https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa
Situs web: www.an.gold
Repositori Di Github.Com: https://github.com/AureusNummusGold/Gold1

Jumlah yang tersedia:
60 triliun ANG = 600.000.000.000 ANG
Angka ini mewakili total pasokan mata uang. Itu diperbaiki selamanya. Tidak ada ANG baru yang 
dapat dibuat atau ditambahkan.
Nilai Tukar Minimum:
100.000 ANG = 1 ons emas murni (******)
Berdasarkan nilai tukar ini, pemegang ANG dapat menukarkan ANG mereka kembali menjadi emas
atau komoditas lainnya.
Perkiraan Jumlah Untuk Peredaran Umum (*):
0,589 triliun ANG = 589.000.000.000 ANG (**)
Setiap ANG (****), yang masuk ke peredaran umum HARUS didukung dengan emas atau setara
emas. Terlepas dari harga pasar harian ANG, 1 ons emas batangan atau setara emas harus
disetorkan ke rekening perwalian untuk setiap 100.000 ANG, yang dijual dan diedarkan ke publik.
Emas & Setara Emas Dalam Cadangan: silahkan lihat website www.an.gold

CATATAN KAKI:
(*) Angka adalah perkiraan dan dapat bervariasi.
(**) Mulai Jan 2020, ini mengacu pada Koin Pribadi sesuai dengan Syarat dan Ketentuan. Lihat Bab 7.16 dari Syarat dan Ketentuan untuk informasi
lebih lanjut mengenai Koin Pribadi dan Koin Publik.
(***) Harga tergantung pada variasi pasar.
(****) Ini mengacu pada Koin Publik hanya sesuai dengan Syarat dan Ketentuan. Lihat Bab 7.16 dari Syarat dan Ketentuan untuk informasi lebih
lanjut mengenai Koin Pribadi dan Koin Publik.
(*****) Harga ANG dapat berfluktuasi pada berbagai mata uang dan pertukaran kripto dan pasar sekunder pada umumnya.

Fakta-fakta kunci
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Didukung oleh 

Emas

Nilai Intrinsik

Stabilitas

ü Aureus Nummus Gold (simbol: “ANG”) adalah aset digital yang didukung
koin dengan nilai intrinsik, yang harga minimumnya dipatok dengan harga emas,
namun ANG tidak memiliki harga maksimum.

ü Dukungan emas menempatkan dasar dalam perkembangan harga Aureus Nummus
Gold, sehingga memberikan perlindungan dari sisi bawah dan peningkatan stabilitas
yang signifikan. Elemen kunci ini memberikan peningkatan nilai, keamanan, dan
stabilitas bagi investor dan pengguna.

ü Tidak ada batasan untuk apresiasi harga Aureus Nummus Gold, harganya dapat
dengan bebas meningkat sesuai dengan penawaran dan permintaan, dan dukungan
harga disediakan oleh dukungan emas yang mendasarinya.

ü Dukungan emas membuat Aureus Nummus Gold lebih stabil nilainya dan tidak terlalu
rentan terhadap volatilitas harga, sekaligus menjaga potensi kenaikan harga.

ü ANG tidak dibuat dari apa pun seperti semua mata uang fiat dan sebagian besar mata
uang kripto lainnya. Inovasi revolusioner ANG menggabungkan keunggulan mata uang
fiat tender legal standar dengan mata uang kripto, sementara pada saat yang sama
memberikan nilai nyata yang dapat diverifikasi melalui dukungannya dengan emas fisik
atau setara emas.

ü Tujuan ini dicapai dengan mendasarkan Aureus Nummus Gold pada emas fisik yang
dialokasikan secara langsung atau setara dengan emas. Ini berarti bahwa pemegang
ANG secara kolektif memiliki emas dan dapat menukarkan ANG mereka kembali
menjadi emas atau komoditas lain (tunduk pada Syarat dan Ketentuan).

Emas Aureus Nummus -
Tempat Aman Finansial Anda adalah Tujuan Kami
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Kepercayaan dan 

Keamanan tidak
lagi menjadi

masalah.

ü Kepercayaan bukanlah masalah dengan Aureus Nummus Gold.

ü Tidak seperti mata uang tradisional, Anda tidak memerlukan pihak
ketiga yang tepercaya seperti bank karena nilai intrinsik transparan
Aureus Nummus Gold dan organisasi terdesentralisasi. Anda dapat
membayar tagihan dan remunerasi secara langsung tanpa
keterlibatan bank.

ü Tidak ada otoritas tunggal, yang dapat mengubah atau
memengaruhi nilai atau pengaturan Aureus Nummus Gold, karena
sepenuhnya terdesentralisasi, dan berfungsi berdasarkan konsensus
komunitas komunitas Ethereum.

ü Aureus Nummus Gold berjalan sepenuhnya otonom berdasarkan
programnya tanpa kemungkinan downtime, sensor, penipuan, dan
campur tangan pihak ketiga.

ü Tidak ada perantara dan tidak ada perantara yang diperlukan untuk
melakukan pembayaran global.

ü Oleh karena itu, Aureus Nummus Gold dapat berfungsi sebagai sistem
pembayaran dan tabungan untuk semua orang.

Aureus Nummus Gold – Kepercayaan dan Keamanan
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Tidak Ada Inflasi

Pasokan Tetap
Tidak Dapat

Ditambang

ü Aureus Nummus Gold memiliki persediaan tetap dan terbatas yang tidak dapat diubah lagi. Jumlah
maksimum 60 triliun koin tersedia untuk dijual dan disimpan di dompet aman. Tidak ada lagi koin
Aureus Nummus Gold yang akan tersedia.

ü Jumlah maksimum ANG yang tersedia untuk dibeli, dinyatakan dalam Dolar AS, adalah sekitar 900
miliar Dolar AS, tergantung pada harga pasar saat ini. Jumlah ini dipilih berdasarkan visi ANG
sebagai instrumen pembayaran dan tabungan internasional, yang akan mengakomodasi transaksi
bisnis dalam jumlah besar.

ü Koin yang tersedia disimpan di dompet keras yang aman dan hanya dapat beredar di antara
masyarakat jika telah dibayar penuh dan jika masing-masing jumlah emas telah dipercayakan
untuk mendukung koin ANG yang dijual dengan nilai intrinsik.

ü Akibatnya, Aureus Nummus Gold dapat berfungsi sebagai instrumen pembayaran dan tabungan
internasional.

ü Aureus Nummus Gold TIDAK bisa ditambang.
ü Aureus Nummus Gold dirancang untuk mencapai tujuannya sebagai Mata Uang Stabil Nilai karena

dukungan emasnya.

ü Pasokan Aureus Nummus Gold yang beredar terbatas dan selamanya tetap pada 60 triliun koin.
ü Cryptocurrency yang tidak dapat ditambang bisa sangat berharga karena potensinya yang terbatas

untuk bertambah besar. Hal ini terjadi karena pasokan konstan, yang meningkat hanya dengan
pembayaran pertimbangan yang merupakan harga emas. ANG memiliki persediaan tetap
selamanya dan tidak dapat ditambang. ANG TIDAK diciptakan dari mata uang konvensional, ANG
BUKAN uang fiat. Jika kita membandingkan Bitcoin dengan ANG, misalnya, harga keseluruhan ANG
dapat meningkat karena persediaan terbatas. Namun harga Bitcoin mandek atau mendevaluasi
karena Bitcoin baru terus-menerus diperkenalkan ke pasar tanpa pertimbangan. ANG di sisi lain tidak
hanya didukung oleh emas tetapi memiliki persediaan tetap secara permanen, yang jumlah koinnya
tidak dapat diubah lagi

Aureus Nummus Gold – Batu Stabilitas Anda
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Kompatibel

Dapat dikonversi
secara bebas

Jual & Beli
Mudah

ü Aureus Nummus Gold tidak mengharuskan pengguna memiliki rekening
bank atau fasilitas kredit seperti kartu kredit untuk memiliki salah satu mata
uang digital Aureus Nummus Gold — mereka hanya perlu mengonversi
uang, mata uang kripto lain, atau logam mulia ke dalam atau ke luar
dari Aureus Nummus Gold untuk menggunakannya.

ü Anda dapat membayar Aureus Nummus Gold dengan uang tunai, transfer
kawat, kartu kredit, mata uang kripto, dan logam mulia.

ü Koin Aureus Nummus Gold Anda dapat dibeli kembali, dengan diskon tunai,
transfer kawat, kartu kredit, mata uang kripto, dan logam mulia.

ü Aureus Nummus Gold dapat ditukar secara bebas ke dalam Emas, Bitcoin,
Franc Swiss, Euro, Dolar Amerika Serikat, Dolar Kanada, Dolar Australia, Yen
Jepang, dan banyak mata uang kripto lainnya. Ini dapat digunakan untuk
bertukar cryptocurrency yang berbeda untuk meningkatkan
interoperabilitas.

ü Aureus Nummus Gold dibuat untuk perusahaan sehari-hari, penggunaan
konsumen dan ritel, dan merupakan mata uang kripto yang cepat dan
hemat biaya untuk pembayaran, penyelesaian, dan tabungan domestik dan
lintas batas.

Aureus Nummus Gold – Ideal Untuk Bisnis Anda
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Aureus Nummus Gold pada tahap
pengembangan selanjutnya akan cocok untuk
transaksi M2M (machine-to-machine). Ini akan
membuat ekosistem yang dibangun di atas
teknologi blockchain untuk menyediakan transaksi
mikro yang ringan, aman, efisien, dan tanpa biaya
secara real-time.

Aureus Nummus Gold juga telah direkayasa untuk
Internet of Things (IoT), sebagai ekosistem terukur
yang bertujuan untuk meningkatkan mekanisme
IoT dan transaksi bisnis. Dalam lingkungan IoT,
Aureus Nummus Gold pada fase pengembangan
berikutnya akan memungkinkan pelacakan dan
penetapan nilai diskresioner ke objek apa pun
yang dapat dibayangkan.

02

01

03 Pada fase pengembangan berikutnya kami ingin
menyelesaikan penggunaan global dari instrumen
pembayaran dan tabungan global Aureus
Nummus.

Tahap Pengembangan Selanjutnya
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Aureus Nummus Gold tidak

memberikan bunga atau saham
apa pun di perusahaan atau aset

apa pun,

Aureus Nummus Gold dapat dibeli

kembali oleh kami dengan harga
diskon.

Aureus Nummus Gold bukanlah

sekuritas seperti yang didefinisikan
oleh aturan SEC yang berlaku.

Nilai minimum ANG TIDAK tergantung pada 

keberhasilan rencana bisnis atau perusahaan
apa pun.

01

02

03

04 

Kepatuhan



Kontak:

jtf@an.gold

Atau melalui formulir kontak di www.an.gold

Hubungi
kami

Kontak
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“Syarat dan Ketentuan” serta “Kebijakan Privasi” dalam versinya saat ini sebagaimana
dipublikasikan di www.an.gold adalah dasar hukum untuk penggunaan dan penyempurnaan
presentasi ini (“Presentasi”) oleh Anda. Kecuali untuk pernyataan fakta sejarah yang terkandung di
sini, informasi yang disajikan merupakan "pernyataan berwawasan ke depan", dalam arti US
Securities Act of 1933, US Securities Exchange Act of 1934, Private Securities Litigation Reform Act
of 1995 dan berlaku undang-undang sekuritas AS dan asing lainnya. Pernyataan berwawasan ke
depan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan sehubungan dengan harga emas di masa
depan, perkiraan harga mata uang, waktu dan jumlah perkiraan produksi ekonomi global masa
depan. Pernyataan berwawasan ke depan umumnya dapat diidentifikasi dengan penggunaan
terminologi berwawasan ke depan seperti "mungkin", "akan", "berharap", "berniat", "berusaha",
"memperkirakan", "mengantisipasi", "percaya", "lanjutkan", "rencana", atau istilah serupa. Pernyataan
berwawasan ke depan dibuat berdasarkan asumsi tertentu dan faktor penting lainnya yang, jika tidak
benar, dapat menyebabkan hasil, kinerja, atau pencapaian aktual Aureus Nummus Gold berbeda
secara material dari hasil, kinerja, atau pencapaian di masa mendatang yang dinyatakan atau tersirat
oleh pernyataan tersebut . Pernyataan dan informasi tersebut didasarkan pada berbagai asumsi
mengenai strategi bisnis saat ini dan masa depan serta lingkungan di mana Aureus Nummus Gold
akan beroperasi di masa depan, termasuk harga emas dan biaya yang diantisipasi. Faktor-faktor
penting tertentu yang dapat menyebabkan hasil, kinerja atau pencapaian aktual berbeda secara
material dari yang ada dalam pernyataan berwawasan ke depan termasuk, antara lain, volatilitas
harga emas, perbedaan antara produksi aktual dan perkiraan, cadangan dan sumber daya mineral
dan pemulihan metalurgi, operasional pertambangan dan risiko perkembangan yang berkaitan
dengan pihak yang mengelola Aureus Nummus Gold, pembatasan peraturan, aktivitas oleh otoritas
pemerintah (termasuk namun tidak terbatas pada perubahan perpajakan), fluktuasi mata uang, iklim
ekonomi global, pengenceran, volatilitas pasar saham, dan persaingan. Pernyataan berwawasan ke
depan tunduk pada risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian dan faktor penting
lainnya yang dapat menyebabkan hasil aktual, tingkat aktivitas, kinerja, atau pencapaian Aureus
Nummus Gold menjadi berbeda secara material dari yang diungkapkan atau tersirat oleh pandangan

ke depan tersebut. pernyataan, termasuk namun tidak terbatas pada: dampak bisnis secara umum
dan kondisi ekonomi, tidak adanya kontrol atas operasi sumber daya dari mana manajemen Aureus
Nummus Gold akan membeli emas dan komoditas lain serta risiko yang terkait dengan operasi
tersebut, termasuk risiko yang terkait dengan operasi internasional , peraturan pemerintah dan
lingkungan, hasil aktual dari kegiatan eksplorasi saat ini, kesimpulan evaluasi ekonomi dan
perubahan parameter proyek karena rencana terus disempurnakan, risiko dalam pemasaran mineral,
fluktuasi harga emas, fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan bunga suku bunga, volatilitas pasar
saham, serta banyak hal lainnya faktor risiko potensial yang tidak diketahui saat ini. Meskipun
manajemen Aureus Nummus Gold telah berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang
dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara materi dari yang terkandung dalam pernyataan
berwawasan ke depan, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan hasil tidak seperti yang
diantisipasi, diperkirakan, atau dimaksudkan. Tidak ada jaminan bahwa pernyataan tersebut akan
terbukti akurat, karena hasil aktual dan kejadian di masa depan dapat berbeda secara material dari
yang diantisipasi dalam pernyataan tersebut. Oleh karena itu, pembaca tidak boleh terlalu
mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan. Gambar dalam dokumen ini, presentasi
perusahaan mungkin atau mungkin tidak berasal dari atau mengacu pada Aureus Nummus Gold.
Manajemen Aureus Nummus Gold tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan
ke depan yang terkandung atau digabungkan dengan referensi, kecuali sesuai dengan undang-
undang (sekuritas) yang berlaku. Gambar dan video dalam Presentasi ini dan dalam materi informasi
lainnya, mungkin bersifat simbolis dan belum tentu mengacu pada Aureus Nummus Gold. Presentasi
ini mungkin mengandung kesalahan atau kesalahan ketik yang tidak disengaja, yang akan segera
diperbaiki oleh manajemen Aureus Nummus Gold setelah diketahui. Manajemen Aureus Nummus
Gold tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kesalahan ketik yang tidak disengaja. Manajemen
Aureus Nummus Gold dapat mengubah Syarat dan Ketentuan kapan saja untuk menanggapi
perubahan keadaan dan kebutuhan pasar. Satu-satunya entitas yang berwenang untuk
mendistribusikan Aureus Nummus Gold adalah Simplexx Ltd dan Aureus Nummus Gold Corporation.

Penafian dan Informasi Hukum


