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www.an.gold - jtf@an.gold
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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. 

த"க$தர&இ(லாத
நிைலய/(, பணவ 34க$தி5
6ல&பறி8த(
ெச;வதிலி<=>
ேசமிAைபAபா>கா4கவழி
இ(ைல.
பா>காAபானமதிADEள
கைடஇ(ைல.

ஆல5கிI5Jபா5, 
அெமL4கெபடர(LசMN
தைலவM, 1987 - 2006.
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எ"கEபதிPகE

Aureus Nummus ேமலா%ைம 
நி*வன- FINTRAC இ/ பண 
ேசைவ வண3கமாக
5ைறயாக பதி9 
ெச;ய<ப=>?ளA.

ஃப3D=ராF -
www.fintrac-canafe.gc.ca

பதி9 எ%: M20237340

ஆKயL ந-மL
ேமலா%ைம நி*வன- நிதி 
ேசைவ வண3கமாக FINCEN 
உடD 5ைறயாக பதி9 
ெச;ய<ப=>?ளA.

ஃப3DசD - www.fincen.gov

பதி9 எ%: ANMC0359  

ஆKயL ந-மL
ேமலா%ைம காO<
நி*வனPதிD தQக ச<ைளயO, 
ஆKயL ந-மL லPதSD
எL.ஏ.எL. DIAN மU*- 
அைனPA ெதாடOWைடய 
அதிகாKகXடD தQக 
ஏU*மதியாளராக பதி9 
ெச;ய<ப=>?ளA.

DIAN - www.dian.gov.co

பதி9 எ%: 901303584-9

ஆ1ய2 ந4ம2
ேமலா8ைம கா;'
நி<வன?தி* த@க 
ச'ைளய;, ஆ1ய2 ந4ம2
ல?தC* எ2.ஏ.எ2. த@க4, 
வ)ைலமதி'பGற உேலாக4 
மG<4 ெபாKLகM 
ஏG<மதியாளராக ஏஎ*எ4
உட* Oைறயாக பதிP 
ெசQய'பLRMளS.

ANM - www.anm.gov.co

பதிP எ8: RUCOM-
2019091015377
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சி#ன% = ANG
ஆ'ய) ந%ம) த-க% எ#ப1 த-க2தா4
ஆத'5க6ப7% கி'6ேடாகர#சி ஆ;%, இத# ேநா5க%
ஒ> நிைலயான நிதி பா1கா6பான Aகலிட% மBC%
DE உலகிB;% பண% ெசI21% க>வKயாக இ>5க
ேவL7%.

www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

www.an.gold

ஆ"ய$ ந&ம$த)க& எ,றா/எ,ன?

Aureus Nummus Gold ப"#வ%&ப'மா*ற,கள/0 வ12தக& ெச6ய ப89யலிட=ப8>?ள@:

நி#சயமாக ஆ*ய+ ந,ம+ த.க/ைதஎ.க2இைணயதள/தி6 வா.கி வ89கலா,:
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Ø Aureus Nummus Gold ெபா$ நாணய(க* ("ANG") வ,-பைனய,0
1ல3 கிைட673 வ8மான3 த(க;தி< =த>? ெசAயBப?3.
(பKவOPதைனக=டண-, பKமாUறெசல9க?அ/லAெபா`aதFbcயவKகைளP
தவ3OPA)

Ø இDத த(க3 நிEவன;தி-7 ெசாDதமான$ அ<ல, ஆனா< ANG 
கைள ைவ;தி8BபவIகJ67 ெசாDதமான$, ேமL3 அவIக*
த(கJைடய ANG கைள த(கJைடய த(க;தி-7 மா-றி6
ெகா*ளலா3.
(ஏஎDஜி -களeDஉKைமயாளOக?, தQக?ஏஎDஜி -கைளஒ`ப9%டK
வ3நிேயாகPதிDgல-ெபUறவOக?, தQகPதிUhமாU*வதUhஉKைமஇ/ைல. 
நி*வன-அ/லAஅதDப3ரதிநிதிக?அaதபKவOPதைனநாணயQகைள
கண3னeய3/இ`aAஅகU*வதUகாகெதாடOaAபKமாUறQகளe/வாQhவாOக?.)

Ø ஏஎ#ஜிகO5கான ;ைறQதபRச ெகாSDத4 வKைல
லLட# ெமRட4 எ5)ேசTசி# த-க வKைல5; ஏBற1.
100,000 ANG கS = 1 அV#)ந#றாகத-க% = ேதாராயமாக. 
1,800.00 USD*
*அெமKFகடாலK/மதி<WதQகPதிDவ3ைலைய<ெபா*PAமா*ப>-.

Ø ெவ#ேவ% ப'மா*ற,கள/0 ஏஎ3ஜிய73 வ7ைல த,க;தி3
வ7ைலய70 இ=>? வ7*பைனயாளAகள/3 ேதைவ ம*%B
ேதைவையC ெபா%;? மா%படலாB. ANG கைள த,கமாக அ0ல?
ப7ற ெபா=Fகளாக மா*%வ? எCேபா?ேம த,க;தி3 வ7ைலைய
அGCபைடயாகH ெகாIட?.

பயன$க&'கான)'கிய அ,ச.க/
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பயன$க&'(ேம+,-'கியமான அ,ச2க3

ஆ'ய) ந%ம) த-க% ("ஏஎ#ஜி"):

Ø பரவலா5க6பRட1.
Ø WதQதிரமான.
Ø இலவசமாக ப'மாறி5ெகாSளலா%.
Ø இ1 ஒ> நிைலயான வKநிேயாக2ைத5

ெகாL7Sள1, அைத இனY மாBற DZயா1.
Ø பணவ [5க% DBறிI% இலவச%.
Ø உலகளாவKய.
Ø த-க ஆதரV காரணமாக அதிக'2த

நிைல2த#ைம.
.திர4த@ைமபAறியவBள8க4திADஅ<4த

ப8க4ைத9பா78கF/.
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Ø ஆ'யB ந&மB த,க& த,க2தி# ஆதரவ"# Eல& அத#
நிைல2த#ைமைய அைடகிற@. எனேவ இ@ "ெசா2@ ஆதரL"
நாணய&.

Ø ப"ற கி'=ேடா நாணய,க? அ0கா'தமிN ெம#ெபா%? OறியP>களா0
த,க? நிைல2த#ைமைய அைடகி#றன. ஆ'யB ந&மB ேகா090
நா,க? வழிRைற வழிைய2 ேத1L ெச6யவ"0ைல, ஏென#றா0 RT
மன/த வரலா*றிU& ஒேர மதி=W?ள பா@கா=பான ேசமி=WN கிட,O
த,க& எ#X நா,க? ந&Wகிேறா&. எனேவ, யாராவ@ ஏஎ#ஜிைய
வா,கினா0, வா,Oபவ1 வா,கியவ1 ைவ2தி%NO& அேத சமமான
த,க2தா0 ஆத'Nக=ப>கிறா1 எ#பைத வா,Oபவ1 ெத'Z@ ெகா?ள
ேவ[>&.

Ø எனேவ ஆ'யB ந&மB த,க& "ெசா2@ ஆதரL நிைலயான நாணய&"
என வைக=ப>2@கிற@.

Ø Aureus Nummus Gold வ"ைல ப'மா*ற,கள/0 மாXபடலா&.
இ%=ப"\&, அத# அ9=பைட த,க ேபNகி, இ0ைல, ம*X&
ஏஎ#ஜிைய வா,Oபவ1க? எ=ேபா@ ேவ[>மானாU& த,கமாக
மா*றிNெகா?ளலா&.

ஆ"ய$ந&ம$த)க& -இ, எ.வள1 நிைலயான,?
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ü பணவ $%க' இ)லாத-.

ü த.க/தா) ஆத1%க2ப3கிற-.
ü த.க ஆதர7 காரணமாக அதிக1/த மதி2: சா<=த நிைல/த@ைம.

ü நிைலயான ச2ைள மDE3' மாFற GHயா-.
ü இைட/தரக<கJ இ)ைல.
ü வ.கி கண%K ேதைவயM)ைல.

ü ந'பM%ைக ேதைவயM)ைல.
ü உடனH ப1வ</தைனகJ.

ü Aureus Nummus Gold ெநறிGைறைய எ=த ஒR அதிகாரG' மாFறேவா அ)ல- பாதி%கேவா GHயா-.
ü ேமாசH ஆதார', ேமாசH ஆதார'.

ü GFறிS' H-ைமய2ப3/த2பTட Uமா<T ஒ2ப=த'.
ü ெசயலிழ2:, தணM%ைக, ேமாசH மFW' X@றா' தர2: KW%கீ3 சா/திய' இ)லாம) அத@ திTட/தி@

அH2பைடயM) GFறிS' த@னாTசி.
ü அநாமேதய.

ü ெபR'பாலான ஃபMயT நாணய.கJ, கி12ேடாகர@ஸிகJ மFW' வMைலமதி2பFற உேலாக.க\%K
இலவசமாக ப1மாறி%ெகாJளலா'.

ஆ"ய$ந&ம$த)க& - சா-தியமானந0ைமக2
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KYC ச"ட$%வ'ைற*தப"சமாகவைரய23க4ப"56ள8
இண3க;ம<2; KYC ஆகியைவநி%வாகம<2;நி2வன3கனவாகமாறிவA"டன. பல
நிதி நி2வனCக6தCக6வாD3ைகயாள%கைள4ப<றிமிகE;ேத%*ெத53க4ப"டைவ
ம<2;காேசாைலகைளHெசIகிJறன, அைவஎ*தெவாMச"டNேதைவகO3';
ேமலாகநP"D3க4ப5கிJறன. வCகி3கண3'கைளNதிற3';ெதா<2ேநாIம24Q
ம<2;நி2வ4ப"டநி2வனCகO3'RடஇM3';வCகி3கண3'கைளS5வ8
ஆகியைவஇதிTஅடC';. கிU4ேடாநாணயCக6ஒMகாரணNதி<காக
ெவளWவ*86ளன. ேமX;ஆUயYந;மYேகாT"நி2வனNதிTநிதிஅைம4பாT
எZசியAM3';இைடெவளWகைளநிர4பவAM;Qகிேறா;. ஆUயYந;மYேகாT5
நாCக6அைனN8ச"டNேதைவகைள[;$%Nதி ெசIேவா;ஆனாTதJனWHைசயான
தனW4ப"டெகா6ைககளாTவாD3ைகயாள%கைளநாCக6ஒMேபா8;ம23க
மா"ேடா;.
ந;பA3ைக
ஒ"வ"$ெகா"வ(ெத*யாதஇர./நப(க2$கிைடேயயானஒ8ப9தஒ8ப9த:கைள
எ=வா>நி(வகி8ப?எ@ப?உலகளாவCயச9ைதகளE@F@ேனGறIதிGJஇைடKறாக
இ"$JLஒ"ெப*யசவாலாJL. Aureus Nummus Gold அத@Nமா(Pஒ8ப9தIைத
மைறJறியா$Jவத@QலLஅ9தசி$கைலதR($கிற?மG>Lபகி(9தெலPஜ*T
ப*வ(IதைனதகவைலசமாளE$கிற?. ஆைகயாTஒ"தர8பCன(அைதபா($கவCTைலஎ@>
ெசாTலவழிஇTைல. ேமWL, வணCக8ப*வ(IதைனையYெசயTப/I?கி@றNமா(P
ஒ8ப9தL, வCநிேயாகி$க8பPடFைனகZQலLஒ"ேதாTவC [ZளE\LஇTலாமT
ெசயTப/Iத8ப/கிற?, எனேவ, அவGைறFGறிWLேசத8ப/I?LஆதாரLமG>LதகவT
இழ8[$JஎதிராகFGறிWLேநா]எதி(8[ ச$தி ெகா.ட?.
தJனா"சி
ஆ*யNநLமNத:கLFGறிWLத@னாPசி ெகா.ட?. அத@அ^8பைடயான
[IதிசாலிIதனமானஒ8ப9தLவCGபைனஒ8ப9தIதிT_ைழயதரக(கZ, வழ$கறிஞ(கZ
மG>LபCறஇைடIதரக(கைளநLபேவ.^யஅவசியமிTைல. ேமWL, ஒ"பரவலா$க8பPட
அைம8[QலLெநPெவா($கிTமரணத.டைனநி(வகி$க8ப/கிற?மG>LபCைழயC@
நிகabகZகிPடIதPடcdஜியமாJL.

பா8கா4Q
ஆ*யNநLமNத:கIதி@பா?கா8[ பCளா$ெசயC@ெதாழிT_PபIைதஅ^8பைடயாக$
ெகா.ட?, இதனாT 100% பா?கா8பான?மG>Lபா?கா8பான?, ஏெனனETஅைனI?L
வCநிேயாகி$க8பPடெநPெவா($கிTேசமி$க8ப/L. எனேவ, ேதாTவCயC@ஒ"[ZளEfட
இTைல. கி*8ேடாகிராபCஆவண:கZFGறிWLபா?கா8பான?மG>LநிகabகZ
கிPடIதPடcdஜியமாகஇ"8பைதஉ>தி ெச]கிற?, ஏெனனETவCநிேயாகி$க8பPடெலPஜ(
ெதாழிT_PபLேஹ$க(க2$Jஅhகைலவழ:கா?. ெவGறிெபற, ேஹ$க(கZஒேர
ேநரIதிTபல 1000 கணCனEகைளஒேரேநரIதிTெவ=ேவ>[வCயCயTஇட:களETேஹ$
ெச]யேவ./L - இ?நிைறேவGறF^யாதபணC.

ேவக;
ஆ*யNநLமNத:கIைதஅ^8பைடயாக$ெகா.டNமா(Pஒ8ப9த:கZபாரLப*ய
ஒ8ப9த:கைளவCடவCைரவாகெசயTப/Iத8ப/கி@றன. ஒ"பாரLப*யச9ைதயCT
வCGபைனஒ8ப9தIதிT_ைழவதGJேதைவயானகாகித ேவைலகZபCளா$ெசயC@
அ^8பைடயCலானஆ*யNநLமNேகாTPச9ைதயCTபய@ப/Iத8ப/வதிTைல. 
ெம@ெபா"ைள8பய@ப/I?வத@QலL, ஆ*யNநLமNேகாTPNமா(Pஒ8ப9த:கZ
பா?கா8பானதானEய:கிJறியiPைடநLபCயC"$கி@றன. ப*வ(Iதைனஉடன^, Fj
தானEய:கி, ேமாச^ஆதாரL, ேமாச^ஆதாரL, இழ8[ஆதாரLமG>LFGறிWL
பா?கா8பான?.

ேபாலிெபாM"க6
ஆ*யNநLமNேகாTPஅ^8பைடயCலானNமா(Pஒ8ப9தL, ேபாலி ெபா"PகளE@
வCGபைனையநR$Jகிற?. அ^8பைடைமய8ப/Iத8பPடகி*8ேடாகிராஃபC$JறியiP^@
QலL, பாரLப*யைமய8ப/Iத8பPடவணCகதளIதிTசாIதியமிTலாததயா*8[கைள
எளEதாக$க.காணC$கbLச*பா($கbLF^\L. ேமWL, Nமா(Pஒ8ப9தIைத
நிைறேவG>வ?கPசிகளE@ஒ8ப9தIைதஅ^8பைடயாக$ெகா.ட?. உலெக:கிWLஉZள
பTேவ>கPசிக2ட@இைண9?ஆ*யNநLமNேகாT/அ^8பைடயCலான
ஒ8ப9த:களETஊழTெச]யF^யா?.

சா%\ேப3ேமாசDஇTைல
பாரLப*யச9ைதகளETவCGபைனயாள(க2$கானF$கியசவாTகளETஒ@>, வா:Jபவ(
ஒ"ெபா"ைளவா:கலாL, ேபபாTேபா@றேசைவகZQலLபணLெசWIதலாL, பC@ன(
பணIைததி"Lப8ெபறநி>வனIைதஅைழ$கலாL. இ9தFைறயாTஎதி(மைறயாக
பாதி$க8பPடபலவணCக:கZஉZளன. வா:Jபவ(தயா*8[ஒ"ேபா?L
வழ:க8படவCTைலஅTல?அவ(கZவC"LபாததரIதி@வ^வIதிTவழ:க8படவCTைல
எ@>உ*ைமேகாரலாL. இ"8பCmL, ஆ*யNநLமNேகாTPஅ^8பைடயCலானNமா(P
ஒ8ப9த:கZQலL, ப*வ(Iதைனகைளஒ8[$ெகா.டபCறJமாG>வ?மிகbLக^னL
அTல?சாIதியமGற?. வா:Jபவ(மG>LவCGபவ(இ"வ"$JLவCGபைனஅTல?
ப*வ(IதைனயC@வCதிFைறகைளஒ8[$ெகாZவதGகானவC"8பLஇ"$JL, ஆனாT
ஒ8ப9தIைதநிைறேவGறியபCறJஅைதமாGறF^யா?. ஆ*யNநLமNத:கL
அ^8பைடயCலானஒ8ப9த:களE@இ9தஎளEயஉZளா(9தஅLசLப*வ(IதைனகளETஅதிக
அளbநLபC$ைகையஏGப/I?கிற?.
இ>தியாக, [IதிசாலிIதனமானஒ8ப9த:கZவணCகLமG>Lச9ைதகZநி(வகி$க8ப/L
வCதIதிT [ரPசிையஏGப/I?கி@றனஎ@ப?ெதளEவாகிற? - அ^8பைடபCளா$ெசயC@
ெதாழிT_PபLெசயTதிற@, Jைற9தவCைல, அதிகவைகமG>LஅதிகவCGபைனஉ>தி
மG>LவணCகஒ8ப9தIைதநிைறேவG>வதGகானFjஉ>திஆகியவGைறஉ>தி
ெச]கிற?.

மா#ற%தி#கான ேதைவ - வண0க ப2வ3%தைனகள56 ந6ைமக8
ஆ2ய; ந<ம; த=க%ைத அ?@பைடயாகB ெகாDடE
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இDைறய பார-பKய
க=டண5ைற

வ3ைலஉயOaதA, 
ெமAவானAமU*-
பாAகா<W மU*-
ந-ப3Fைக மiற/க?

நிைறaதA.

வ,ைலNயIDத
& ெம$வாக

எ8ேபா?L அதிக*I? வ"L KYC 
ேதைவக2ட@, வ:கிகZ

வ:கி$ கண$ைக
ைவIதி"8பதGேகா அTல?

ெப>வதGேகா இ@mL
க/ைமயான கP/8பா/கைள

வCதி$கி@றன. 2008 FதT
வ:கிகZ ஏGகனேவ இ"$JL

வா^$ைகயாள(கைள
நி>I?கி@றன அTல? வ:கி
கண$Jகைள அதிேவகமாக

அதிக*$JL எ.ணC$ைகயCT
ம>$கி@றன.

கFJCபாFJ வ,கிகK

வழ$கமான நாணயIதி@ ேவ(
பCரYசைன அ? ெசயTபட ேதைவயான
அைனI? நLபC$ைக\L ஆJL. மIதிய

வ:கிைய நாணயIைத$ Jைற$க
ேவ.டாL எ@> நLப ேவ./L, 

ஆனாT ஃபCயP நாணய:களE@ வரலா>
அ9த நLபC$ைகயC@ மnறTகளாT
நிைற9?Zள?. வ:கிகZ எ:கZ

பணIைத ைவI? அைத மி@னh
FைறயCT மாG>வதGJ நLப
ேவ./L, ஆனாT அைவ கட@

JமிழிகளE@ அைலகளET இ"8[ உZள
ஒ" பJதிைய$ ெகா./ கட@
ெகா/$கி@றன. நா:கZ எ:கZ

தனE\*ைம\ட@ வ:கிகைள நLப
ேவ./L, அைடயாள தி"ட(கZ
எ:கZ கண$Jகைள வ^கPட

வCடமாPடா(கZ எ@> நL[:கZ, 
உ.ைமயCT நL பணIைத நம$JI

ேதைவ8ப/Lேபா? தி"Lப8
ெப>ேவாL எ@> நாL அவ(கைள நLப

ேவ./L.

ந3ப,6ைக ப,ரPசைன

உலகமFக?ெதாைகய3/
32% Fh-

அதிகமானவOக?
வQகியUறவOகளாக
உ?ளனO, ஊதிய-

ெப*வதUh- பண-
ெசkPAவதUh- ேவ*
வழிய3/லாம/ைகயா/
ைக பKமாUற- ெச;வைத
வ3ட ேவ*வழிய3/ைல.

வ(கிய,<லாத$

சவா4கS

மBC%

பார%ப'ய வ-கி

சி5க4கS

மBC%

கRடண

அைம6AகS

நிதி2 ச4ைதகள7/ ப9ர2சைனக; ம<=& சவா/க;!
கி"/ேடாகர.ஸிகள8. உய<=ஏ.?
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ேவைலய&'லா ேநர+ இ'ைல, 
தண&/ைக இ'ைல, ேமாச3
இ'ைல, ம45+ 67றா+ தர9:
;5/கீ= இ'ைல. ANG இ7 ERC20 
அ39பைடய&லான ஒCமிEத
ெநறிGைற G4றிH+
பாIகா9பானI.

ஆKயL ந+மL தMக+
அத7 நிரNதர மாறாத
வ&நிேயாகEதா' பணவ O/க+
இ'லாம' உQளI.ஆKயL ந+மL ேகா'S பயனTகQ வMகி/

கண/ைகேயா அ'லI கிெர3S காT=
ேபா7ற கட7 வKகைளேயா ைவEதிC/க
ேவU3ய அவசியமி'ைல.

ANG அத7 தMக
ஆதரV காரணமாக
கண&சமாக
ேம+ப=Eத9பSட
நிைலEத7ைமைய
வழM;கிறI

ஆKயL ந+மL
தMக+ ேநர3யாக
ஒI/க9பSட ப
goldதOக தMக+
அ'லI அத4;
சமமான தMகEதா'
ஆதK/க9ப=கிறI.

பKவTEதைனகQ
கிSடEதSட உடன3, 

மலிவான ம45+
எளYதானைவ.

அைனEI G/கிய கSடண
GைறகZட[+ இண/கமானI:
நOMகQ பண+, க+ப& பKமா4ற+, 
கட7 அSைட, கிK9ேடாகர7ஸிகQ
ம45+ வ&ைலமதி9ப4ற
உேலாகMகQ 6ல+ ஆKயL
ந+மL தMகEதி4; பண+
ெசHEதலா+.
உMகQ ஆKயL ந+மL தMக
நாணயMகைள]+ தQZப3
வ&ைலய&', பண+, க+ப& பKமா4ற+, 
கட7 அSைட, கிK9ேடாகர7ஸிகQ
ம45+ வ&ைலமதி9ப4ற
உேலாகMகQ 6ல+ திC+ப
வாMகலா+.

ஆ'ய)ந%ம)

த-க% -

ச\வேதச

ெகா76பனVகS

மBC%

ேசமி6AகளY4

ஒ>Aதிய
தரநிைல

உQளாTNத மதி9:ட7
தMகEதா'
ஆதK/க9ப=+ 3ஜிSட'
நாணய+.

ANG /; உMகQ ந+ப&/ைக
ேதைவய&'ைல. அத7 ஒCமிEத
ெநறிGைற இைடEதரகTகைள
ந+:வத4கான ேதைவைய G4றிH+
நO/;கிறI.
ANG /; ப&'கQ அ'லI ஊதிய+ வழMக
வMகிகQ ேதைவய&'ைல.

த3MP - ஆLயJந&மJத"க&
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சி#ன%: ANG

ப)மா,ற.க0:
எ"க$ வைல)தள)தி- ப/மா2ற"கள45 ப67யைல9 பா:;க<= www.an.gold,
அ-ல? www.coinmarketcap.com. 

ேடா3க# வழ.6பவ7: சி=9ெள;Bஎ;B லிமிெட6 (Eைனெட6 கி"ட=)
ேடா3க# நி7வாகி : ஆ/யB ந=மB த"க ேமலாKைம நிLவன= (கனடா)
ெதாழி;<=ப ெடவல?ப7 : MவாKட= க=9N67" ேல9B கா:9பேரஷ5 (கனடா)

ெசா@A வைக ம,C% வDள3க%:
• ஆ/யBந=மBத"க= (சி5ன=: ஏஎ5ஜி) எ5ப?7ஜி6ட-நாணய=ஆM=, இ?இய2பUய-த"க=

அ-ல?த"க)தி2MசமமானதாM=.
• "த"க)தா-ஆத/;க9பVகிற?" எ5ப?ெபா?9 Wழ;க)தி2Mெச-Y= ANG கZ;M, த"க=அ-ல?

த"க)தி2Mசமமானஒ\அற;க6டைளகண;M, தரக: கண;Mஅ-ல?பUறகண;M (ச]ைத
வUைலைய9ெபாL)?) ேபாட9பV=.

• ANG க$ "ெபா?9 Wழ;க)தி-" உ$ளன, அைவேடா;க5வழ"Mபவ:அ-ல?ேடா;க5நி:வாகிைய)
தவUர ேவLஒ\வ\;M_ெசா]தமானைவ. (****) ெபா?9 Wழ;க)தி-அ`மதி;க9ப6டஏஎ5ஜிக$
ம6Vேமத"க)தா-ஆத/;க9பV=ஏஎ5ஜிக$. வள:_சி ம2L=பUறெசல<கZ;Mதன4யா:
நாணய"க$உ$ளன, வUதிaைறக$ம2L=நிப]தைனகைள9பா:;க<=.

• ANG a2றிY=பரவலா;க9ப6டம2L=வUநிேயாகி;க9ப6டெல6ஜ:ெதாழி-b6ப=ம2L= ERC20 
தர)ைதஅ79பைடயாக;ெகாKட?.

• கிைட;M= ANG கள45அள<எ9ேபா?= 60 7/-லியனாக நி:ணயU;க9பVகிற?. Wதிய ANG கைள
உ\வா;கேவாேச:;கேவாa7யா?.

F3கிய H0ளIக0:
• ஏஎ5ஜிைவ)தி\9பவ:க$ஒ6Vெமா)தமாகத"க=அ-ல?த"க)தி2Mசமமானைத

ைவ)தி\;கிறா:க$, இ?ஏஎ5ஜியU5மதி9ைபகா9W9 பUரதி எV9பத2காகஅற;க6டைளகண;கி-
இ\9Wைவ;க9ப6V$ள?.

• ஏஎ5ஜிவU2பைனயா-கிைட;M=வ\மான)தி5பய5பாV: ஏஎ5ஜிவU2பைனயU5வ\மான=
த"க=அ-ல?த"க)தி2Mஇைணயானஒ\அற;க6டைளகண;M, தரக: கண;Mஅ-ல?
நி:வாகியா-ேத:]ெதV;க9ப6டபUற கண;MகZ;M9பய5பV)த9பV=. ப/வ:)தைனக6டண=, 
கண;Mக6டண=, ப/மா2றக6டண=, வ/க$ம2L=பUறவUKண9பU;கலா=ம2L=
கழி;க9படலா=.

• ANG கைளதி\=ப9ெபLத-: ANG ைவ)தி\9பவ:க$சி=9ெள;Bஎ;Bலிமிெட6 நிLவன)திட=
த"கZைடய ANG கைளத"க=அ-ல?த"க)தி2Mஇைணயாகமா2றி; ெகா$ள;ேகாரலா=. அ]த]த
வா7;ைகயாள:ேகா/;ைகைய9ெப2றபUறM, சி=9ெள;Bஎ;Bலிமிெட6 ANG கைளத"க=அ-ல?
த"க)தி2Mஇைணயானெசல<கZ;M 0.5% கழி9பத5cல=மா2L=. சர;Mம2L=d/ய:
ெசல<க$ம2L=ெபா\]த;d7யவ/க$ (ஏேத`=இ\]தா-) கழி;க9படலா=. சிற9W
வா7;ைகயாள:வU\9ப)தி5காரணமாகம2றெசல<க$ஏ2படேவKVமானா-, 
வா7;ைகயாள\;Mச/யாக)ெத/வU;க9ப6V, வா7;ைகயாள/5அ`மதி ெபற9பV=. மா2L
வUகித= ANG இ5ச]ைதவUைலையஅ79பைடயாக;ெகாKட?.

• பU5வ\=வழ;Mகைள)தவUர சி=9ெள;Bஎ;Bலிமிெட6எ9ேபா?= ANG கைளதி\=பவா"M=: , (5) 
ச6டவUேராத நடவ7;ைகக$அ-ல?ச]ைதைகயாZத-ப/மா2றேகா/;ைக;கானகாரண=என
ச]ேதகி;க9ப6டா-.

• ANG கள45உ/ைமவழ"கா?: (a) ேமலாKைமஅ-ல?வா;கள4;M=உ/ைம, (b) வ67, பUeமிய=, 
ஈ<)ெதாைகஅ-ல?ேவLஎ]தவ\மான=ெபL=உ/ைம, (c) எ]தநிLவன=, ப)திர"க$, 
ஈ<)ெதாைக, இலாப"க$ம2L=இழ9Wக$ (d) த"கஉைடைமகள4-உ/ைம.

• ஏஎ5ஜி gத]திரமாகவ:)தக=ெசhய9பVகிற?. ப/மா2ற=, பய5பாVம2L=உ/ைம
(ெபா\]த;d7யச6ட)தி2Mஉ6ப6ட?) Mறி)?எ]ததைடE=இ-ைல.

• ஏஎ5ஜியU5வUைலப-ேவLநாணய=ம2L=கி/9ேடாஎ;Bேசi_க$ம2L=இரKடா=நிைல
ச]ைதகள4-ெபா?வாகஏ2றஇற;கமாகஇ\;கலா=.

• ேமY=வUவர"கZ;MவUதிaைறக$ம2L=நிப]தைனகைள9பா:;க<=.

Jமா7= ஒ?பLத Fகவ): https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa

இைணயதள%: www.an.gold

Github.Com இ; களOசிய%: https://github.com/AureusNummusGold/Gold1

கிைட36% ெதாைக:
60 R);லிய# ANG க0 = 60,000,000,000,000 ANG க0
இ]த எK ெமா)த நாணய வUநிேயாக)ைத; Mறி;கிற?. இ? எ5ெற5L= ச/ ெசhய9ப6ட?. Wதிய 
ANG கைள உ\வா;கேவா ேச:;கேவா a7யா?.

6ைறLதப=ச ப)மா,ற வDகித%:
100,000 ANG க0 = 1 அW#J ந#றாக த.க% (*****)
இ]த மா2L வUகித)தி5 அ79பைடயU- ஏஎ5ஜி ைவ)தி\9பவ:க$ த"கZைடய ஏஎ5ஜிகைள
மkKV= த"கமாகேவா அ-ல? பUற ெபா\6களாகேவா மா2றி;ெகா$ளலா=.

ெபாA[ \ழ,சி3கான மதி?பDட?ப=ட எ^ (*):
0.589 R);லிய# ANG க0 = 589,000,000,000 ANG க0 (**)
எ]தெவா\ ANG (****), ெபா?9 Wழ;க)தி- வ\= த"க= அ-ல? த"க)தி2M இைணயாக இ\;க 
ேவKV=. தினச/ ஏஎ5ஜி ச]ைத வUைலயU- இ\]? gத]திரமாக, ஒmெவா\ 100,000 
ஏஎ5ஜிகZ;M= 1 அ<5B த"க ெபா5 அ-ல? த"க= சமமானைவ அற;க6டைள கண;கி-
ெடபாசி6 ெசhய9பட ேவKV=, அைவ வU2க9ப6V ெபா? Wழ;க)தி2M ெகாKV வர9பV=.

இc?H உ0ள த.க% ம,C% த.க% சமமானைவ: www.an.gold எ5றஇைணயதள)ைத9பா:;க<=

அ7;Mறி9Wக$:
(*) எKக$மதி9பpVக$ம2L=மாLபடலா=.
(**) ஜனவ/ 2020 வைரஇ?வUதிaைறக$ம2L=நிப]தைனகள45ப7தன4யா: நாணய"கைள;Mறி;கிற?. 
தன4யா: நாணய"க$ம2L=ெபா?நாணய"க$ப2றியdVத-தகவY;MவUதிaைறக$ம2L=
நிப]தைனகள45அ)தியாய= 7.16 ஐ9பா:;க<=.
(***) வUைலச]ைதமாLபாVகZ;Mஉ6ப6ட?.
(****) இ?வUதிaைறக$ம2L=நிப]தைனகள45ப7ம6Vேமெபா?நாணய"கைள;Mறி;கிற?. தன4யா:
நாணய"க$ம2L=ெபா?நாணய"க$ப2றியdVத-தகவY;MவUதிaைறக$ம2L=
நிப]தைனகள45அ)தியாய= 7.16 ஐ9பா:;க<=.
(*****) ANG இ5வUைலப-ேவLநாணய=ம2L=கி/9ேடா ப/மா2ற"க$ம2L=ெபா?வாகஇரKடா=
நிைலச]ைதயU-ஏ2றஇற;கமாகஇ\;கலா=.

-'கியஉ5ைமக3

https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa
http://www.an.gold/
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த(க;தா<

ஆதQ6கBபRட$

உ*ளாIDத

மதிBT

Uதிர;த0ைம

ü ஆKயLந-மLதQக- (சிDன-: “ஏஎDஜி”) எDபAஒ`cஜி=ட/ ெசாPAஆதர9
உ?ளாOaத மதி<W ெகா%ட நாணய-, அதD hைறaதப=ச வ3ைல தQகPதிD

வ3ைலFhஇைணFக<ப=>?ளA,
எனem- ஏஎDஜிFhஅதிகப=சவ3ைலஇ/ைல.

ü தQக- ஆதர9 ஆKயL ந-மL தQகPதிD வ3ைல வளOnசிய3/ ஒ` தளPைத
ைவFகிறA, இதனா/ கீpநிைல பாAகா<W மU*- LதிரPதDைமய3/
hறி<ப3டPதFக அதிகK<W. இaத 5Fகிய உ*<W 5தq=டாளOகXFh-
பயனOகXFh- அதிகKPத மதி<W, பாAகா<W மU*- LதிரPதDைமைய
வழQhகிறA.

ü ஆKயL ந-மL தQகPதிD வ3ைல பாரா=>Fh வர-W இ/ைல, அதD வ3ைல
ச<ைள மU*- ேதைவFh ஏUப தாராளமாக அதிகKFகலா-, ேமk- அc<பைட தQக
ஆதர9gல-வ3ைலஆதர9வழQக<ப>கிறA.

ü தQக ஆதர9 ஆKயL ந-மL தQகPைத அதிக மதி<W நிைலயானதாக மாU*கிறA
மU*-வ3ைல ஏUறஇறFகPதிUhhைறவான பாதி<ைப ஏUப>PAகிறA.

ü ஏஎDஜி அைனPA ஃப3ய= நாணயQக? மU*- ப3ற கிK<ேடா நாணயQக?
ேபாDறவUறிலி`aA உ`வாFக<படவ3/ைல. ஏஎDஜிய3D Wர=சிகர க%>ப3c<W
ஒ` நிைலயான ச=ட ெட%டO ஃப3ய= நாணயPதிD நDைமகைள
கிK<ேடாகரDஸிகXடD இைணFகிறA, அேத ேநரPதி/ உட/ தQக- அ/லA
தQக- சமமான அதD ஆதரவ3D gல- உ%ைமயான சKபாOFகFbcய மதி<ைப
வழQhகிறA.

ü ஆKயL ந-மL தQகPைத ேநரcயாக ஒAFக<ப=ட உட/ தQக- அ/லA
தQகPதிUh சமமான அc<பைடய3/ இaத இலFh அைடய<ப>கிறA. இதD ெபா`?
ஏஎDஜி ைவPதி`<பவOக? ஒ=>ெமாPதமாக தQகPைத ைவPதி`FகிறாOக?
மU*- தQகXைடய ஏஎDஜிகைள தQகமாக அ/லA ப3ற ெபா`=களாக மாUறலா-
(வ3தி5ைறக?மU*- நிபaதைனகXFhஉ=ப=டA).

ஆLயJந&மJத"க& -
உ"கEநிதி பா>காAபானஇட&எ"கERறி4ேகாE
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ந3ப,6ைக

ம-E3

பா$காBT இனV

ஒ8 ப,ரPசிைன

அ<ல.

ü ஆ'யB ந&மB த,க2@ட# ந&ப"Nைக எZத ப"ர]சிைன^&
இ0ைல.

ü பார&ப'ய நாணய,கைள= ேபால0லாம0, ஆ'யB ந&மB
ேகா08 ெவள/=பைடயான உ?ளா1Zத மதி=W ம*X&
பரவலாNக=ப8ட அைம=W காரணமாக உ,க`NO வ,கி
ேபா#ற ந&பகமான E#றா& தர=W ேதைவய"0ைல. வ,கிய"#
ஈ>பா> இ0லாம0 ேநர9யாக ப"0க? ம*X& ஊதிய,கைள
நc,க? ெசU2தலா&.

ü ஆ'யB ந&மB த,க2தி# மதி=ைப அ0ல@ அைம=ைப
மா*றேவா அ0ல@ பாதிNகேவா R9^& எ#X எZத ஒ%
அதிகாரR& இ0ைல, ஏெனன/0 இ@ R*றிU&
ைமய=ப>2த=படாத@ ம*X& Ethereum சEக2தி# சEக
ஒ%மி2த அ9=பைடய"0 ெசய0ப>கிற@.

ü ஆ'யB ந&மB த,க& அத# தி8ட2தி# அ9=பைடய"0
R*றிU& த#னா8சி Rைறய"0 இய,Oகிற@.

ü உலகளாவ"ய ெகா>=பனLகைள ேம*ெகா?ள இைட2தரக1
ம*X& இைட2தரக1க? ேதைவய"0ைல.

ü ஆ'யB ந&மB த,க& எனேவ அைனவ%NO& பண&
ெசU2@த0 ம*X& ேசமி=W அைம=பாக ெசய0படலா&.

ஆ"ய$ ந&ம$ த)க& - ந&ப,-ைகம/0&பா2கா34
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பணவ X6க3

இ<ைல

நிைலயான

வழ(க<

எ0[ைடய$

அ<ல

ü ஆKயL ந+மL தMக+ ஒC நிைலயான ம45+ வைரய5/க9பSட வ&நிேயாகEைத/
ெகாU=QளI, அைத ம̀U=+ ஒCேபாI+ மா4ற G3யாI. அதிகபSசமாக 60 3K'லிய7
நாணயMகQ வ&4பைன/; வNI பாIகா9பான பண9ைபய&' ேசமி/க9ப=கி7றன. இனY ஆKயL
ந+மL தMக நாணயMகQ கிைட/காI.

ü த4ேபாைதய சNைத வ&ைலைய9 ெபா5EI, ஏஎ7ஜி-ய&7 அதிகபSச அளV, அெமK/க டாலK'
ெவளY9ப=Eத9ப=+, ஏறEதாழ 900 ப&'லிய7 அெமK/க டாலTகQ. இNத ெதாைக ஒC சTவேதச
கSடண+ ம45+ ேசமி9: கCவ&யாக ANG இ7 பாTைவய&7 அ39பைடய&' ேதTNெத=/க9பSடI,
இI அதிக எUண&/ைகய&லான வண&க பKவTEதைனகZ/; இடமளY/;+.

ü கிைட/க/b3ய நாணயMகQ பாIகா9பான க3னமான பண9ைபய&' ைவ/க9பS=Qளன, ேமH+
அைவ Gcைமயாக ெசHEத9பS3CNதா' மS=ேம ெபாIம/களYைடேய :ழ/கEதி' இC/;+
ம45+ வ&4க9பSட ஏஎ7ஜி நாணயMகைள உQளாTNத மதி9:ட7 திC+ப9 ெப5வத4காக அNதNத
அளV தMகEைத ந+ப&ய&CNதா' மS=ேம.

ü இத7 வ&ைளவாக Aureus Nummus Gold சTவேதச கSடண+ ம45+ ேசமி9: கCவ&யாக ெசய'படலா+.

ü ஆKயL ந+மL தMக+ எ7[ைடயI அ'ல.

ü ஆKயL ந+மL தMக+ அத7 தMக ஆதரV காரணமாக அத7 மதி9ைப நிைலயான நாணயமாக
அைடய வ3வைம/க9பS=QளI.

ü :ழ/கEதி' உQள ஆKயL ந+மL தMகEதி7 வ&நிேயாக+ வைரய5/க9பS= எ9ேபாI+ 60
3K'லிய7 நாணயMகளாக நிைலயானI.

ü dரMகம'லாத கிK9ேடாகர7ஸிகQ அளV அதிகK9பத4கான மS=9ப=Eத9பSட திற7 காரணமாக
மிகV+ மதி9:மி/கதாக இC/;+. தMகEதி7 வ&ைல இI பKசீலைன 6ல+ மS=ேம அதிகK/;+
நிைலயான வ&நிேயாகEதா' இI நிகeகிறI. ANG கZ/; எ7ெற75+ நிைலயான வழMக' உQளI
ம45+ எ7[ைடயI அ'ல. ANG கQ வழ/கமான நாணயMகQ ேபா7றவ4றிலிCNI
உCவா/க9படவ&'ைல, ANG கQ ஃப&யS பண+ அ'ல. உதாரணமாக, ப&Sகாய&ைன ஏஎ7ஜி]ட7
ஒ9ப&S=9 பாTEதா', ஏஎ7ஜிய&7 ஒS=ெமாEத வ&ைல அதிகK/கலா+, ஏெனனY' வழMக'
;ைறவாக உQளI. :திய ப&Sகாய&7 ெதாடTNI கCEதி' ெகாQளாம' சNைதய&'
அறிGக9ப=Eத9ப=வதா' ப&Sகாய&னY7 வ&ைல ேதMகி நி4கிறI அ'லI மதி9ப&ழ/கிறI. ம5:ற+
ஏஎ7ஜி தMகEதா' ஆதK/க9ப=வI மS=ம'லாம' நிரNதரமாக நிைலயான வ&நிேயாகEைத/
ெகாU=QளI, அத7 நாணயMகளY7 எUண&/ைகைய இனY மா4ற G3யாI

ஆ8ய9 ந,ம9த2க, -உ2க3நிைல=த>ைமய?> பாைற
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இண6கமான$

இலவசமாக

மா-ற;த6க$

எளVதாக வ,-க\3

வா(க\3

ü ஆ'யB ந&மB ேகா08 பயன1க`NO வ,கிN கணNO அ0ல@
கிெர98 கா1> ேபா#ற கிெர98 கா1> ேதைவ இ0ைல. ஆ'யB
ந&மB ேகா08 கி'=ேடாகர#சி - அவ1க? ெவXமேன பண&, ப"ற
கி'=ேடாகர#ஸிக? அ0ல@ வ"ைலமதி=ப*ற உேலாக,கைள
மா*ற ேவ[>&. அைத பய#ப>2த ஆ'யB ந&மB த,க&.

ü பண&, க&ப" ப'மா*ற&, கட# அ8ைட, கி'=ேடாகர#ஸிக?
ம*X& வ"ைலமதி=ப*ற உேலாக,க? Eல& நc,க? ஆ'யB
ந&மB த,க2தி*O பண& ெசU2தலா&.

ü உ,க? ஆ'யB ந&மB த,க நாணய,க? த?`ப9 வ"ைலய"0,
பண&, க&ப" ப'மா*ற&, கட# அ8ைட, கி'=ேடாகர#ஸிக?
ம*X& வ"ைலமதி=ப*ற உேலாக,க? Eல& வா,க=படலா&.

ü ஆ'யB ந&மB த,க& த,க&, ப"8காய"#, hவ"B ஃப"ரா,NB,
jேராNக?, அெம'Nக டால1க?, கேன9ய டால1க?, ஆBதிேரலிய
டால1க?, ஜ=பான/ய ெய# ம*X& பல கி'=ேடாகர#ஸிக`NO
இலவசமாக மா*ற=ப>கிற@. அதிக'2த இய,O2திற\Nகாக
ெவkேவX கி'=ேடாகர#ஸிகைள ப'மாறிNெகா?ள இ@
பய#ப>கிற@.

ü ஆ'யB ந&மB த,க& தினச' நிXவன&, lக1ேவா1 ம*X&
சி0லைற பய#பா89*காக க8ட=ப8>?ள@, ேமU& இ@
உ?நா8> ம*X& எ0ைல தா[9ய ெகா>=பனLக?,
O9ேய*ற,க? ம*X& ேசமி=Wக`Nகான ேவகமான, ெசலL
OைறZத கி'=ேடாகர#சியாO&.

ஆ1ய2ந,ம2த.க, -உ.க/வண9க:தி;< சிற>த?
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அ>2த வள1]சி க8ட2தி0 ஆ'யB ந&மB
த,க& M2M (இயZதிர2திலி%Z@ இயZதிர&)
ப'வ12தைனக`NO ஏ*றதாக இ%NO&. இ@
இலOரக, பா@கா=பான, திறைமயான,
க8டணமி0லா ைமNேரா ப'வ12தைனகைள
நிகmேநர2தி0 வழ,Oவத*காக
ப"ளாNெசய"# ெதாழி0l8ப2தி0 க8ட=ப8ட
ஒ% h*X]nழ0 அைம=ைப வழ,O&.

ஆ"ய$ ந&ம$ ேகா+, இ.ட0ெந, ஆஃ3
தி6$ (ஐஓ9) :காக வ9வைம:க3ப,>?ளA,
இA ஐஓ9 மBC& வணEக ப"வ0FதைனகளH.
இய:கவEயைல ேம&ப>FAவைத ேநா:கமாக:
ெகாJட அளவEட:L9ய MBCNOழ+
அைம3பாQ&. IoT OழR:Q?, அ>Fத வள0Nசி
க,டFதி+ ஆ"ய$ ந&ம$ த6க&, கBபைன
ெசTய:L9ய எVதெவாW ெபாWX:Q&
வEW3பமான மதி3ைப கJகாணE3பதBQ&
ஒA:க3ப>வதBQ& உத[&.

02

01

03
அ>Fத வள0Nசி க,டFதி+ உலகளாவEய
க,டண& மBC& ேசமி3\ கWவEயாக ஆ"ய$
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The “Terms and Conditions” as well as the “Privacy Policy” in their current version as published on
www.an.gold are the legal basis for your use and consummation of this presentation (the
“Presentation”). Except for the statements of historical fact contained herein, the information
presented constitutes "forward-looking statements", within the meaning of the U.S. Securities Act
of 1933, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, the Private Securities Litigation Reform Act of
1995 and applicable other US and foreign securities legislation. Forward-looking statements
include, but are not limited to, statements with respect to the future price of gold, the estimation of
currency prices, the timing and amount of estimated future global economic production. Forward-
looking statements can generally be identified by the use of forward-looking terminology such as
“may”, “will”, “expect”, “intend”, “strive”, “estimate”, “anticipate”, “believe”, “continue”, “plans”, or
similar terminology. Forward-looking statements are made based upon certain assumptions and
other important factors that, if untrue, could cause the actual results, performances or
achievements of the Aureus Nummus Gold to be materially different from future results,
performances or achievements expressed or implied by such statements. Such statements and
information are based on numerous assumptions regarding present and future business strategies
and the environment in which the Aureus Nummus Gold will operate in the future, including the
price of gold and anticipated costs. Certain important factors that could cause actual results,
performances or achievements to differ materially from those in the forward-looking statements
include, amongst others, gold price volatility, discrepancies between actual and estimated
production, mineral reserves and resources and metallurgical recoveries, mining operational and
development risks relating to the parties which manage the Aureus Nummus Gold, regulatory
restrictions, activities by governmental authorities (including but not limited to changes in taxation),
currency fluctuations, the global economic climate, dilution, stock market volatility and competition.
Forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other
important factors that may cause the actual results, level of activity, performance or achievements
of the Aureus Nummus Gold to be materially different from those expressed or implied by such

forward-looking statements, including but not limited to: the impact of general business and
economic conditions, the absence of control over resource operations from which the Aureus
Nummus Gold management will purchase gold and other commodities and risks related to those
operations, including risks related to international operations, government and environmental
regulation, actual results of current exploration activities, conclusions of economic evaluations and
changes in project parameters as plans continue to be refined, risks in the marketability of
minerals, fluctuations in the price of gold, fluctuation in foreign exchange rates and interest rates,
stock market volatility, as well as many other potential risk factors that are unknown at this time.
Although the Aureus Nummus Gold management has attempted to identify important factors that
could cause actual results to differ materially from those contained in forward-looking statements,
there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended.
There can be no assurance that such statements will prove to be accurate, as actual results and
future events could differ materially from those anticipated in such statements. Accordingly,
readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Images in this document,
the company presentation may or may not be from or refer to the Aureus Nummus Gold. The
Aureus Nummus Gold management does not undertake to update any forward looking statements
that are contained or incorporated by reference, except in accordance with applicable (securities)
laws. Images and videos in this Presentation and in other information material, may be symbolic
and may not necessarily refer to the Aureus Nummus Gold. This Presentation may contain
unintentional errors or typos, which the Aureus Nummus Gold management will undertake to
correct as soon as it has been made aware. The Aureus Nummus Gold management does not
accept any responsibility for unintentional errors or typos. The Aureus Nummus Gold management
may change the Terms and Conditions anytime in order to respond to change market
circumstances and needs. The only entities authorized to distribute the Aureus Nummus Gold is
Simplexx Ltd and Aureus Nummus Gold Corporation.

Legal Disclaimer and Information


