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www.an.gold - jtf@an.gold

Aureus Nummus Gold (ANG) – dünyanın en büyük kripto para birimlerinden biri*
(*piyasa değeri açısından)

Bir Kanada kuruluşu olan Aureus Nummus Management Corporation ("Şirket") tarafından yönetilir ve yönetilir.



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. 

Altınla ilgili herhangi bir 
standart olmadığında, 
birikimlerinizi enflasyonun 
müsaderesinden koruyacak 
hiçbir yol yoktur.

Değer, kasalarda 
tutulamaz.

- Alan Greenspan, ABD Merkez 
Bankası Başkanı, 1987 - 2006.   
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Kayıtlarımız

Aureus Nummus Management Corp, 
para hizmeti işi olarak FINTRAC'a
usulüne uygun olarak kayıtlıdır.

FINTRAC –
www.fintrac-canafe.gc.ca

Kayıt Numarası: M20237340

Aureus Nummus Management Corp, 
FINCEN'e para hizmeti işletmesi
olarak usulüne uygun olarak
kayıtlıdır.

FINCEN - www.fincen.gov

Kayıt Numarası: ANMC0359

Aureus Nummus Management 
Corp'un altın tedarikçisi Aureus 
Nummus Latin S.A.S. DIAN ve
diğer tüm ilgili makamlar
nezdinde altın ihracatçısı olarak
kayıtlıdır.

DIAN - www.dian.gov.co

Kayıt Numarası: 901303584-9

Aureus Nummus
Management Corp'un altın
tedarikçisi Aureus Nummus
Latin S.A.S. altın, kıymetli
maden ve emtia ihracatçısı
olarak ANM'ye kayıtlıdır.

ANM - www.anm.gov.co

Kayıt Numarası: RUCOM-
2019091015377
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Sembol = ANG
Aureus Nummus Gold, amacı tüm dünya için istikrarlı bir
finansal güvenli liman ve ödeme aracı olmak olan altın
destekli bir kripto para birimidir.

www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

www.an.gold

Aureus Nummus Altın nedir?

Aureus Nummus Gold, aşağıdaki borsalarda işlem görmek üzere listelenmiştir:

Ve elbette Aureus Nummus Gold web sitemizden alınıp satılabilir:
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Ø Aureus Nummus Gold halka açık madeni paralarının (“ANG”) 
satışından elde edilen gelir, altına yatırılacaktır.
(Herhangi bir işlem ücreti, değişim maliyeti veya geçerli vergiler hariç)

Ø Bu altın Şirket'e değil, ANG'lerin sahiplerine aittir ve ANG'lerini
sahip oldukları altınlarına geri çevirebilirler.
(ANG'lerini ödül dağıtımı yoluyla alan ANG'lerin sahipleri altına çevirme hakkına sahip değildir. Şirket
veya temsilcileri, sistemden çıkarmak için bu bounty coin'leri borsalarda sürekli satın alacaktır.)

Ø ANG'ler için minimum satın alma fiyatı, Londra Metal 
Borsası'nın altın fiyatına sabitlenmiştir.
100.000 ANG = 1 ons saf altın = yakl. 1.800,00 USD*
*USD cinsinden değer altının fiyatına göre değişecektir.

Ø ANG'nin farklı borsalardaki fiyatı, tüccarların arz ve talebine
bağlı olarak altının fiyatından farklı olabilir. ANG'lerin tekrar
altına veya diğer emtialara dönüştürülmesi her zaman altın
fiyatına dayalı olacaktır.

Kullanıcılar için Önemli Özellikler
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Kullanıcılar için Daha Önemli Özellikler

Aureus Nummus Gold (“ANG”):

Ø Merkezi olmayan.
Ø Bağımsız.
Ø Serbestçe değiştirilebilir.
Ø Artık değiştirilemeyecek sabit bir kaynağı var.
Ø Tamamen enflasyondan arındırılmış.
Ø küresel.
Ø Altın destek nedeniyle artan Stabilite.
Kararlılıkla ilgili bir açıklama için lütfen sonraki sayfaya bakın.
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Ø Aureus Nummus Gold, istikrarını altının desteğiyle sağlar. Bu nedenle
“varlığa dayalı” bir para birimidir.

Ø Diğer kripto para birimleri, kararlılıklarını algoritmik yazılım kodları ile
sağlamaktadır. Aureus Nummus Gold olarak bizler, tüm insanlık
tarihinde kanıtlanmış tek güvenli değer deposunun altın olduğuna
inandığımız için algoritmik rotayı seçmedik. Bu nedenle, birisi ANG'yi
satın alırsa, alıcı, satın alma işleminin, alıcının sahip olduğu ve talep
üzerine elde edebileceği aynı eşdeğer miktarda altınla
desteklendiğini bilmelidir.

Ø Aureus Nummus Gold bu nedenle “varlığa dayalı istikrarlı para” olarak
sınıflandırılır.

Ø Aureus Nummus Gold'un fiyatı borsalarda değişiklik gösterebilir.
Bununla birlikte, altında yatan altın pişirme yapmaz ve ANG'nin alıcıları
istedikleri zaman altına geri dönebilir.

Aureus Nummus Gold - Ne Kadar Kararlı?
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ü Enflasyondan muaf.
ü Altın destekli.
ü Altın desteği nedeniyle artan değere dayalı kararlılık.
ü Bir daha asla değiştirilemeyecek sabit tedarik.
ü Aracılar yok.
ü Banka hesabı gerekmez.
ü Güven gerekmez.

ü Anlık işlemler.
ü Hiçbir yetkili Aureus Nummus Gold protokolünü değiştiremez veya etkileyemez.
ü Dolandırıcılık kanıtı, kurcalama kanıtı.
ü Tamamen merkezi olmayan akıllı sözleşme.
ü Herhangi bir kesinti, sansür, dolandırıcılık ve üçüncü taraf müdahalesi olasılığı olmaksızın programına dayalı olarak

tamamen özerktir.
ü Anonim.

ü Çoğu fiat para birimine, kripto para birimine ve değerli metallere serbestçe değiştirilebilir.

Aureus Nummus Gold – Potansiyel Avantajlar
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KYC, yasal minimum değerle sınırlıdır
Uyum ve KYC, idari ve organizasyonel bir kabus haline geldi. Birçok finansal kurum, müşterileri
konusunda çok seçici davrandı ve yasal gerekliliklerin çok ötesine geçen kontroller gerçekleştirdi. Bu, 
banka hesabı açmanın salgın reddini ve yerleşik şirketler için bile mevcut banka hesaplarının
kapatılmasını içerir. Kripto para birimleri bir nedenle ortaya çıktı. Ve biz Aureus Nummus Gold olarak
finansal sistemin bıraktığı boşlukları doldurmayı amaçlıyoruz. Aureus Nummus Gold olarak tüm yasal
gereklilikleri yerine getireceğiz, ancak keyfi kişisel politikalar nedeniyle müşterileri asla reddetmeyeceğiz.

Güven
Küresel pazarların ilerlemesini engelleyen en büyük zorluklardan biri, birbirini tanımayan iki kişi arasındaki
anlaşma sözleşmelerinin nasıl yönetileceğidir. Aureus Nummus Gold, akıllı sözleşmesini şifreleyerek bu sorunu
çözüyor ve paylaşılan bir defterde işlem bilgilerini dağıtıyor. Bu nedenle bir tarafın bunu görmediğini söylemesine
imkan yoktur. Ayrıca, ticari işlemi yürüten akıllı sözleşme, tek bir hata noktası olmadan dağıtılmış düğümler
aracılığıyla yürütülür, bu nedenle onları tamamen kurcalamaya karşı korumalı ve bilgi kaybına karşı tamamen
bağışık hale getirir.

Özerklik
Aureus Nummus Gold tamamen özerktir. Temel akıllı sözleşmesinin bir satış sözleşmesine girmek için
komisyonculara, avukatlara ve diğer aracılara güvenmesine gerek yoktur. Ayrıca, yürütme ağda merkezi olmayan
bir sistem aracılığıyla yönetilir ve hata vakaları neredeyse sıfırdır.

Güvenlik
Aureus Nummus Gold'un güvenliği blok zinciri teknolojisine dayanmaktadır ve bu nedenle her şey dağıtılmış bir
ağda depolandığından %100 güvenli ve emniyetlidir. Bu nedenle, tek bir başarısızlık noktası yoktur. Kriptografi, 
dağıtılmış defter teknolojisi bilgisayar korsanlarına erişim izni vermediğinden, belgelerin tamamen güvenli olmasını
ve vakaların neredeyse sıfır olmasını sağlar. Başarılı olmak için, bilgisayar korsanlarının farklı coğrafi konumlarda
aynı anda birçok 1000 bilgisayarı aynı anda hacklemesi gerekir - bu, başarılması mümkün olmayan bir görevdir.

Hız
Aureus Nummus Gold'a dayalı akıllı sözleşmelerin uygulanması, geleneksel sözleşmelerden daha hızlıdır. 
Geleneksel bir pazaryerinde satış sözleşmesi yapmak için gerekli olan evraklar, blok zinciri tabanlı Aureus 
Nummus Gold pazarında kullanılmaz. Yazılım kullanımı yoluyla, Aureus Nummus Gold akıllı sözleşmeleri, 
görevleri otomatikleştirmek ve ticari işlemleri tam otomatik modda hızlı bir şekilde yürütmek için güvenli yazılım
koduna güvenir. İşlem anlık, tam otomatik, sahtekarlığa, kurcalamaya, kaybolmaya karşı korumalı ve tamamen
güvenlidir.

Sahte ürünler
Aureus Nummus Gold'un dayandığı temel akıllı sözleşme, sahte ürünlerin satışını ortadan kaldırır. Temelde yer
alan merkezi olmayan kriptografik kod aracılığıyla, geleneksel bir merkezi iş platformunda mümkün olmayan
ürünleri kolayca izlemek ve doğrulamak mümkündür. Ayrıca, akıllı sözleşmenin yürütülmesi tarafların anlaşmasına
dayanmaktadır. Aureus Nummus Gold bazlı sözleşmeleri tahrif etmek için dünya çapında çeşitli taraflarla işbirliği
yapmak mümkün değildir.

Ters İbraz Dolandırıcılığı Yok
Geleneksel pazar yerlerinde satıcılar için ana zorluklardan biri, bir alıcının bir ürün satın alabilmesi, PayPal gibi
hizmetler aracılığıyla ödeme yapabilmesi ve daha sonra ödemeyi geri almak için şirketi aramasıdır. Bu yöntemden
olumsuz etkilenen birçok işletme bulunmaktadır. Alıcı, ürünün hiç teslim edilmediğini veya istemediği kalitede
teslim edildiğini iddia edebilir. Ancak, Aureus Nummus Gold tabanlı akıllı sözleşmelerle, anlaşmaya varıldıktan
sonra işlemleri değiştirmek çok zor veya imkansıza yakın. Hem alıcı hem de satıcı, amaçlanan satış veya işlemin
şartları üzerinde anlaşma seçeneğine sahip olacaktır, ancak anlaşmanın gerçekleşmesinden sonra bu durum geri
alınamaz. Aureus Nummus Gold bazlı sözleşmelerin bu basit özelliği, işlemlerde çok daha yüksek derecede
güven sağlar.
Son olarak, akıllı sözleşmelerin işin yürütülme ve pazar yerlerinin yönetilme biçiminde devrim yaratacak şekilde
ayarlandığı açıktır - temeldeki blok zinciri teknolojisi, verimliliği, düşük maliyeti, daha fazla çeşitliliği ve daha fazla
satış kesinliğini ve iş sözleşmesi yürütmesinin toplam kesinliğini garanti eder.

Değişim İhtiyacı - Ticari İşlemlerin Avantajları
Aureus Nummus Gold'a dayalı
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Günümüzün geleneksel 
ödeme sistemi pahalı, 

yavaş ve ayrıca güvenlik ve 
emniyeti ihlal eden 

unsurlarla dolu.

Pahalı ve Yavaş Sürekli artan "Müşterini Tanı" 
gereksinimleri nedeniyle 

bankalar, hesap bulundurma ya 
da yeni hesap açılışıyla ilgili 

olarak her zamankinden daha da 
katı kısıtlamalar uyguluyor. 
Bankalar, 2008'den bu yana 

katlanarak artan rakamlarla ifade 
edilebilecek sayıda müşteri akdini 

fesh ediyor ya da banka hesap 
açılışını reddediyor.

Kısıtlayıcı Bankalar

Geleneksel para sirkülasyonunun 
kökenindeki sorun, işlerin yolunda gitmesi 

için gereken güven unsurudur. Para 
birimine değer kaybettirmemesi için merkez 
bankasına güvenmek zorundasınız. Ancak 
itibari paranın geçmişi, bu güvenin sık sık 

suistimal edilmesi örnekleriyle dolu. 
Bankalara paramızı muhafaza etme ve 

elektronik transfer konularında 
güvenebiliyor olmamız gerekir. Ancak 
bankalar, neredeyse hiç ihtiyat akçesi 
ayırmadan bütün parayı kredi olarak 

dağıtıyor. Bankalara gizliliğimizi koruması, 
kimlik hırsızlarının hesaplarımızı 

boşaltmasına izin vermemesi ve paramıza 
ihtiyacımız olduğu anda sunabiliyor olması 

konularında güvenmek zorundayız.

Güven Sorunu

Dünya nüfusunun %32'sinden 
fazlasının bankalarla bir ilişiği 
bulunmuyor. Yani, elden ele 
para aktarımından başka bir 

para transferi alma ya da 
ödeme yapma yöntemi yok.

bankasız

Mücadeleler

ve

geleneksel bankacılığın

sorunları
ve

ödeme sistemleri

Finansal Piyasalardaki Sorunlar ve Zorluklar !
Kripto Para Birimlerinin Yükselişi Neden?
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Kesinti yok, sansür yok, 
dolandırıcılık yok ve üçüncü taraf
müdahalesi yok. ANG'nin ERC20 
tabanlı konsensüs protokolü
tamamen güvenlidir.

Aureus Nummus Gold, sonsuza
kadar sabit değiştirilemez arzı
nedeniyle enflasyondan
tamamen arındırılmıştır.Aureus Nummus Gold, kullanıcıların herhangi

bir Aureus Nummus Gold kripto para birimine
sahip olmaları için bir banka hesabına veya
kredi kartı gibi bir kredi limitine sahip olmasını
gerektirmez.

ANG, altın desteği
sayesinde önemli
ölçüde geliştirilmiş
stabilite sağlar

Aureus Nummus
Gold, doğrudan
tahsis edilen
fiziksel altın veya
altın eşdeğeri ile
desteklenir.

işlemler
neredeyse anında, ucuz

ve kolaydır.

Tüm büyük ödeme sistemleriyle
uyumlu:
Aureus Nummus Gold için nakit, 
banka havalesi, kredi kartı, kripto
para ve değerli madenler ile ödeme
yapabilirsiniz.
Aureus Nummus Gold madeni
paralarınız ayrıca nakit, banka
havalesi, kredi kartı, kripto para 
birimleri ve değerli metaller ile
indirimli olarak geri satın alınabilir.

Aureus Nummus

Altın –
Uluslararası

ödemeler ve

tasarruflarda yeni 

bir standart

Gerçek değeri olan altınla
desteklenen dijital bir
madeni para.

ANG sizin güveninizi gerektirmez. 
Konsensüs protokolü, aracılara güvenme
ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.
ANG'nin bankaların fatura veya ücret
ödemesine ihtiyacı yoktur.

Çözüm - Aureus Nummus Gold
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Sembol: ANG

takaslar
Lütfen web sitemizdeki değişim listesine bakın www.an.gold,
veya www.coinmarketcap.com. 

Jeton Veren: Simplexx Ltd. (Birleşik Krallık)
Jeton Yöneticisi: Aureus Nummus Gold Management Corporation (Kanada)
Teknik Geliştirici: Quantum Computing Labs Corporation (Kanada)

Varlık Türü ve Açıklaması:
• Aureus Nummus Gold (sembol: ANG), fiziksel altın veya altın eşdeğeri tarafından desteklenen dijital bir para 

birimidir.
• "Altın destekli", kamu dolaşımına giren ANG'ler için altın veya altın eşdeğerinin bir güven hesabına, komisyoncu

hesabına veya başka bir hesaba (piyasa fiyatına bağlı olarak) konulacağı anlamına gelir.
• ANG'ler, belirteç verenden veya belirteç yöneticisinden başka birine ait olduklarında "kamu dolaşımdadır". (****) 

Kamu dolaşımına izin verilen tek ANG'ler, altın destekli ANG'lerdir. Geliştirme ve diğer masrafları ödemek için
Özel Paralar mevcuttur, bkz. Hüküm ve Koşullar.

• ANG tamamen merkezi değildir ve dağıtılmış defter teknolojisine ve ERC20 standardına dayanmaktadır.
• Mevcut ANG miktarı sonsuza kadar 60 trilyon olarak sabitlenmiştir. Yeni ANG'ler oluşturulamaz veya eklenemez.

Anahtar noktaları:
• ANG'nin sahipleri, ANG'nin değerini desteklemek için bir güven hesabında yedekte tutulan altın veya altın

eşdeğerine topluca sahiptir.
• ANG'nin satışından elde edilen gelirlerin kullanımı: ANG'lerin satışından elde edilen gelirler, yönetici tarafından

seçilen bir güven hesabına, komisyoncu hesabına veya başka bir hesaba altın veya altın eşdeğeri koymak için
kullanılacaktır. İşlem ücretleri, hesap ücretleri, kambiyo ücretleri, vergiler ve diğerleri uygulanabilir ve düşülebilir.

• ANG'lerin Geri Alınması: ANG sahipleri Simplexx Ltd'den ANG'lerinin altın veya altın eşdeğeri ile değiştirilmesini
talep edebilirler. İlgili bir müşteri talebini aldıktan sonra Simplexx Ltd, işleme maliyetleri için %0,5 kesinti yaparak
ANG'leri altına veya altın eşdeğerine çevirecektir. Navlun ve kurye masrafları ve (varsa) geçerli vergiler de 
düşülebilir. Özel müşteri istekleri nedeniyle başka maliyetler ortaya çıkarsa, müşteri uygun şekilde bilgilendirilecek

ve müşterinin izni alınacaktır. Dönüşüm oranı, ANG'nin piyasa fiyatına dayanmaktadır.
• Simplexx Ltd, aşağıdaki durumlar dışında her zaman ANG'leri geri satın alacaktır: (1) Kanada veya Birleşik Krallık

yasalarında tanımlanan Mücbir Sebep, (2) mahkeme kararları, (3) yasal yasaklar, (4) piyasalarda ve/veya iş
dünyasında likidite sorunları (5) Takas talebinin nedeni olarak yasadışı faaliyetlerden veya piyasa
manipülasyonundan şüpheleniliyorsa.

• ANG'lerin mülkiyeti şunları sağlamaz: (a) yönetim veya oy hakkı, (b) faiz, prim, temettü veya diğer herhangi bir
gelir türü alma hakkı, (c) herhangi bir şirkette, menkul kıymette, temettüde, kar ve zararda haklar, (d) altın
holdinglerinde mülkiyet.

• ANG serbestçe takas edilebilir. Devir, kullanım ve mülkiyetle ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur (yürürlükteki
yasalara tabidir).

• ANG'nin fiyatı, çeşitli para birimi ve kripto borsalarında ve genel olarak ikincil piyasalarda dalgalanabilir.
• Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullara bakın.
Akıllı Sözleşme Adresi: https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa
İnternet sitesi: www.an.gold
Github.Com'daki Depo: https://github.com/AureusNummusGold/Gold1

Mevcut Tutar:
60 trilyon ANG = 60.000.000.000.000 ANG
Bu sayı toplam para arzını temsil eder. Sonsuza kadar sabitlenir. Yeni ANG'ler oluşturulamaz veya
eklenemez.
Asgari Döviz Kuru:
100.000 ANG = 1 ons saf altın (*****)
Bu döviz kuruna dayanarak, ANG sahipleri ANG'lerini altın veya diğer emtialara geri çevirebilirler.
Kamu Dolaşımı İçin Tahmini Sayı (*):
0,589 trilyon ANG = 589.000.000.000.000 ANG (**)
Kamu dolaşımına giren herhangi bir ANG (***), altın veya altın eşdeğeri ile desteklenmelidir ZORUNLU. 
Günlük ANG piyasa fiyatından bağımsız olarak, satılan ve halka arz edilen her 100.000 ANG için 1 ons
külçe altın veya altın eşdeğeri güven hesabına yatırılmalıdır.. 

Rezerv Altında Altın ve Altın Eşdeğerleri: lütfen www.an.gold web sitesine bakın

DİPNOTLAR:
(*) Rakamlar tahminidir ve değişiklik gösterebilir.
(**) Ocak 2020 itibariyle bu, Hüküm ve Koşullara göre Özel Paraları ifade eder. Private Coin'ler ve Public Coin'ler hakkında daha fazla bilgi için Hüküm ve
Koşullar Bölüm 7.16'ya bakın.
(***) Fiyat piyasa değişimlerine tabidir.
(****) Bu, yalnızca Hüküm ve Koşullara göre Genel Paraları ifade eder. Private Coin'ler ve Public Coin'ler hakkında daha fazla bilgi için Hüküm ve
Koşullar Bölüm 7.16'ya bakın.
(*****) ANG'nin fiyatı, çeşitli para birimi ve kripto borsalarında ve genel olarak ikincil piyasada dalgalanabilir.

Ana unsurlar
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Altın tarafından

desteklenen

İç Değer

istikrar

ü Aureus Nummus (sembol: "ANG"), minimum fiyatı külçe altına
sabitlenmiş, gerçek değere sahip dijital bir menkul kıymettir. Ancak
AN'ye ait bir maksimum fiyat yoktur.

ü Altın desteği, Aureus Nummus'un fiyat gelişimine temel oluşturur. Böylece aşağı yönlü 
risklere karşı koruma ve stabilitede önemli ölçüde artış sağlar. Bu temel unsur, 
yatırımcılara ve kullanıcılara yüksek değer, güvenlik ve stabilite sağlar.

ü Altın destekli sistemi, yukarı yönlü potansiyAureus Nummus Gold'un fiyat 
değerlemesinde herhangi bir sınırlama yoktur, fiyatı arz ve talebe göre serbestçe 
artabilir ve temel fiyat sözleşmesi, yazılım algoritmaları ve altın desteğiyle önemli fiyat 
desteği sağlanır.

ü elini mevcut olarak tutarken, Aureus Nummus'un değerini stabil tutar ve fiyat volatilitesi 
olasılıklarını büyük ölçüde azaltır.

ü AN'nin iddiası mevcut para ve kripto para birimlerinden tümüyle farklı olarak tasarlanmış 
olmasından kaynaklanmaz. AN'nin devrim yaratan inovasyonu, standart bir geçerli 
yasal para biriminin ve kripto para birimlerinin avantajlarıyla birleştirirken aynı zamanda 
fiziki altın veya altın eşdeğeriyle destekli sistemi sayesinde gerçek, doğrulanabilir 
değer sunmasıdır.

ü Bu hedef, Aureus Nummus'u 1'e 1 oranda doğrudan tahsis edilmiş fiziki altın ya da altın 
eşdeğerine sabitleyerek gerçekleştirilir.

Aureus Nummus Altın -
Finansal Güvenli Limanınız Hedefimizdir
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Güven ve

Güvenlik

artık bir

sorun değil.

ü Aureus Nummus ile Güven artık sorun değil.

ü Geleneksel para birimlerinin aksine, Aureus Nummus'un şeffaf gerçek değeri 
ve merkeziyetsiz organizasyon yapısı sayesinde banka gibi güvenilir bir üçüncü 
tarafa ihtiyacınız olmaz. Aracı banka müdahalesi olmadan faturalarınızı ve 
ücret ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

ü Tamamen merkeziyetsiz ve Eteryum topluluğuna ait topluluk mutabakatı 
temelinde işleyen yapısı sayesinde Aureus Nummus'un değerini ya da tesisini 
değiştirebilecek veya etkileyebilecek hiçbir otorite yoktur.

ü Downtime, denetleyici, sahtekarlık ve üçüncü tarafların müdahalesine asla 
olasılık tanımayan programı sayesinde Aureus Nummus, tamamen otonom 
olarak çalışır.

ü Global ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek için aracılara ya da 
komisyonculara ihtiyacınız YOK.

ü Bu nedenle Aureus Nummus herkes için ödeme ve birikim sistemi olarak 
çalışabilir.

Aureus Nummus Gold – Güven ve Güvenlik
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Enflasyon Yok

Sabit Tedarik

Madencilik

Yapılamaz

ü Aureus Nummus tekrar değiştirilemez sabit ve sınırlı arza sahiptir. Maksimum 30 trilyon ekçe olarak 
satışa sunulmuştur ve güvenli kumbarada saklanmaktadır. Başka Aureus Nummus akçesi piyasaya 
sürülmeyecektir.

ü Satıştaki mevcut maksimum ANG miktarı yaklaşık 900 milyar Amerikan Doları değerindedir. Bu miktar, 
AN'nin çok sayıda ticari işlemlere olanak sağlayan uluslararası bir ödeme ve birikim aracı olarak işlev 
görme vizyonu temel alınarak belirlenmiştir.

ü Mevcut akçeler güvenli bir fiziki kumbarada muhafaza edilir ve sadece mukabil fiyatı tamamen 
ödendiği takdirde ve satışı gerçekleştirilmiş olan gerçek değere sahip ANG akçelerini desteklemek 
için ilgili altın miktarı yatırıldığında sirkülasyona sokulabilir.

ü Sonuç olarak Aureus Nummus, uluslararası ödeme ve birikim aracı olarak hizmet verebilir.

ü Aureus Nummus mining'e uygun DEĞİLDİR.
ü Altın destekli programı nedeniyle Aureus Nummus, Stabil Değer olarak tasarlanmıştır.

ü Sirkülasyondaki Aureus Nummus arzı sınırlıdır ve kalıcı olarak 30 trilyon akçede sabitlenmiştir.
ü Mining'e uygun olmayan kripto para birimleri, hacmen büyüme potansiyelinin kısıtlılığı nedeniyle 

çok değerli olabilmektedir. Bunun nedeni ise para karşılığı, yani altın fiyatı üzerinden, yapılan 
ödemeyle artan sürekli arzdır. ANG akçeleri kalıcı sabit arza sahiptir ve mining'e uygun değildir. 
AN'nin iddiası geleneksel para birimlerinden tümüyle farklı olarak tasarlanmış olmasından 
KAYNAKLANMAZ ve ANG, itibari para değildir. Bitcoin ve AN'yi karşılaştıracak olursak, örneğin, 
AN'nin toplam fiyatı, arzın sınırlı olması nedeniyle artış gösterebilir. Buna karşılık Bitcoin fiyatı değişiklik 
göstermez ya da devalüe eder. Çünkü piyasaya sürekli olarak hiç bir planlama olmaksızın yeni 
Bitcoin sürülmektedir. Diğer taraftan ANG altın desteklidir, ancak sabit arza sahiptir. Akçe sayısı artık 
değiştirilemez

Aureus Nummus Gold – Denge Kayanız
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Uyumlu

Serbestçe
dönüştürülebilir

Kolay Satış ve Satın
Alma

ü Aureus Nummus, kullanıcıların Aureus Nummus kripto parasına sahip olması için 
banka hesabı veya kredi kartı gibi bir kredi limiti kaynağı gerektirmez. Kullanmak 
için para, diğer kripto para birimleri ve değerli metalleri Aureus Nummus'a
çevirmeleri ya da tersi yönde işlem yapmaları mümkündür.

ü Aureus Nummus almak için nakit, havale, kredi kartı, kripto para ve kıymetli 
metallerle ödeme yapabilirsiniz.

ü Aureus Nummus akçelerinizi indirimli olarak nakit, havale, kredi kartı, kripto para 
ve değerli metal karşılığında Simplexx'e geri satabilirsiniz.

ü Aureus Nummus; altın, Bitcoin, İsviçre Frank'ı, Avro, ABD Doları, Kanada Doları, 
Avustralya Doları, Japon Yeni ve pek çok diğer kripto para birimlerine serbestçe 
çevrilebilir. Yüksek birlikte işlerlik amacıyla farklı kripto para birimlerine çevirmeye 
uygundur.

ü Aureus Nummus; kurum, tüketici ve perakende düzeylerinde günlük kullanım için 
tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışı ödemeler, sözleşmelere bağlı 
ödemeler ve birikim için hızlı ve maliyet-etkin bir kripto para birimi olarak 
tasarlanmıştır.

Aureus Nummus Gold – İşletmeniz İçin İdeal
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Aureus Nummus, sıradaki geliştirme safhasında
M2M, yani makineden makineye işlemler için
uygun hale getirilecektir. Gerçek zamanlı olarak
yükte hafif, güvenli, etkin, ücretsiz mikro işlemleri
sağlamak için blockchain teknolojisi üzerinde
kurulmuş bir ekosistem oluşturacaktır.

Aureus Nummus ayrıca, Nesnelerin İnterneti (IoT)
ve ticari mekaniğini ve ticari işlemleri geliştirmek
amacıyla IoT'ye uygun olarak tasarlanmıştır. IoT
ortamında Aureus Nummus, sıradaki geliştirme
safhasında her türlü nesneyi takip ve nesnelerin
ihtiyari değerini belirleme özelliklerini de mümkün
kılacaktır.

02

01

03 Sıradaki geliştirme safhasında, global bir ödeme ve
birikim aracı olarak Aureus Nummus'un kullanımını
dünya çapında yaymayı arzu ediyoruz.

Sonraki Geliştirme Aşaması
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Aureus Nummus, herhangi bir şirket 

ya da kurum varlığında kâr ya da 
hisse sunmaz.

Aureus Nummus, indirimli olarak 

bize satılabilir

Aureus Nummus, ilgili ABD Menkul 

Kıymetler ve Borsalar Komisyonu 
kurallarında belirtildiği üzere bir 

menkul kıymet değildir.

ThAN'nin minimum fiyatı herhangi bir ticari plan ya 

da şirketin başarısına bağlı DEĞİLDİR. ANG, 
herhangi bir şirkette kâr payı ya da hisse SUNMAZ.

01

02

03

04 

uyma



Temas etmek:
jtf@an.gold

Veya www.an.gold adresindeki iletişim formu
aracılığıyla

Bizimle
iletişime
geçin

Temas etmek
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Güncel olarak www.an.gold adresinde yayımlandığı haliyle mevcut bulunan "Hüküm ve
Koşullar" ve "Gizlilik Politikası", işbu sunumun (bundan böyle "Sunum" olarak anılacaktır)
kullanımı ve amacına ilişkin hukuki temel oluşturmaktadır. Burada yer alan tarihsel olgular
hariç olmak üzere, sunulmuş olan bilgilendirme 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler
Kanunu, 1934 tarihli ABD Menkul Kıymetler Borsa Kanunu, 1995 tarihli Özel Menkul
Kıymet Davaları Reform Kanunu ve diğer ABD ve yabancı menşeli menkul kıymetlere ilişkin
mevzuatlar kapsamında belirtildiği anlamıyla "ileriye yönelik beyanlar" bütününü
oluşturmaktadır. İleriye yönelik beyanlar, sadece işbu yasal uyarı ve bilgilendirme metninde
belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, altının gelecek işlem fiyatına ilişkin beyanları, döviz
işlem fiyatı tahmini, gelecekteki tahmini küresel ekonomik üretime ilişkin zamanlama ve
miktarı içermektedir. İleriye yönelik beyanlar, genel olarak "olabilir", "edilecek/yapılacak",
"beklenir", "amaçlanır/hedeflenir", "gayret edilir", "tahmin edilir", "öngörülür", "inanılır",
"devam edilir", "planlanır" ve benzeri terimlerden oluşan ileriye yönelik beyana ilişkin
terminolojinin kullanımı olarak tanımlanabilir. İleriye yönelik beyanlar, esası olmadığı
takdirde fiili sonuçlar doğurabilecek varsayımlara ve diğer önemli unsurlara, Aureus
Nummus'a ait gelecekteki sonuçlardan maddeten farklı olabilecek olan icraatlere ve
edinimlere ve bu gibi beyanlarda doğrudan ya da zımnen ifade edilen icraatlere ve
edinimlere göre yapılır. Buna benzer beyanlar ve bilgiler, altının gelecekteki işlem fiyatı ve
öngörülen giderler dahil olmak üzere, mevcut ve gelecekteki iş stratejilerine ve Aureus
Nummus'un gelecekte iş yapacağı ortama ilişkin çeşitli varsayımlara dayanarak
yapılmaktadır. Doğurabileceği fiili sonuçlar, icraatler ve edinimler ileriye yönelik beyanlarda
belirtilenlerden farklılık gösterebilecek olan belli önemli unsurlar arasında, diğerlerine ek
olarak, altın fiyatlarındaki volatilite, fiili ve tahmini üretimdeki uyuşmazlıklar, maden
rezervleri ve kaynaklarıyla birlikte metalurjik keşifler, Aureus Nummus'un yönetiminde
bulunan tarafları ilgilendiren maden işletme ve geliştirmeye yönelik riskler, düzenleyici
kısıtlamalar, (vergilendirmeki değişiklikler dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere)
hükümet makamlarınca yürütülen faaliyetler, kur dalgalanmaları, küresel ekonomik iklim ile
birlikte borsa volatilitesi ve rekabeti yer almaktadır. İleriye yönelik beyanlar; bilinen ve
bilinmeyen risklere, fiili sonuçlar doğurabilecek belirsizliklere ve diğer önemli unsurlara,
faaliyet düzeyine, Aureus Nummus'a ait icraat ve edinimlerin, buna benzer ileriye yönelik

beyanlarda doğrudan ya da zımnen ifade edilenden maddeten farklı olmasına, ayrıca
bunlara dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, genel ticari ve ekonomik koşulların
etkisine, Aureus Nummus yönetiminin altın ve diğer emtiaları kendilerinden satın alacağı
kaynak işletmeleri üzerinde kontrolünün olmaması ve uluslararası işletmelerle ilgili riskler
dahil olmak üzere söz konusu işletmelere ilişkin risklere, resmi ve çevresel düzenlemelere,
mevcut keşif faaliyetlerinin fiili sonuçlarına, ekonomik değerlendirmelerin ve planlamalar
düzeltilme aşamasındayken proje parametrelerinde oluşan değişikliklerin sonuçlarına,
madenlerin pazarlanabilirliğindeki risklere, altın fiyatındaki dalgalanmalara, döviz
kurlarındaki ve kâr oranlarındaki dalgalanmaya, borsa volatilitesine ve şu an bilinmeyen pek
çok diğer potansiyel risk unsurlarına bağlıdır. Aureus Nummus, ileriye yönelik
beyanlardakinden maddeten farklılık gösterebilecek olan fiili sonuçlar doğurabilecek önemli
unsurları tanımlama girişiminde bulunmuş olmasına karşın; öngörülemeyen, tahmin
edilemeyen ya da istenilenin dışında sonuçlara yol açabilecek başka unsurlar bulunabilir.
Fiili sonuçlar ve gelecekteki olayların maddeten söz konusu edilen beyanlardakinden farklı
olabileceği göz önünde bulundurularak, bunun gibi beyanların doğru çıkacağıyla ilgili hiçbir
teminat bulunmamaktadır. Dolayısıyla okuyucular, bu metinde yer alan ileriye yönelik
beyanların gerçekleşeceği yönünde peşin hükümde bulunmamalıdır. İşbu belgedeki, yani
şirket sunumundaki görsellerin kaynağı veya atfettiği Aureus Nummus olabilir ya da
olmayabilir. Aureus Nummus yönetimi, ilgili menkul kıymetler kanunlarınca uygun görüldüğü
haller dışında, burada bulunan veya atfedilmiş hiçbir ileriye dönük beyan üzerince
güncelleme yapmayı taahhüt etmez. Bu sunumdaki ve diğer bilgilendirme materyallerindeki
görseller ve videolar sembolik olabilir ve Aureus Nummus'a atıfta bulunması gerekmez.
İşbu Sunumda kasıtlı olmayan hatalar ve yazım yanlışları bulunabilir. Aureus Nummus
yönetimi, bildirilir bildirilmez söz konusu hataları düzeltme sorumluluğunu üstlenecektir.
Aureus Nummus yönetimi kasıtsız hatalar ve yazım yanlışlarıyla ilgili herhangi bir
sorumluluk kabul etmez. Aureus Nummus yönetimi, pazar durumu ve ihtiyaçlarındaki
değişikliklerle doğrultulu olarak Hüküm ve Koşulları dilediği zaman değiştirebilir. Aureus
Nummus'un tek yetkili dağıtımcısı Simplexx Ltd.'dir.

Yasal Uyarı ve Bilgi


