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הצהרה משפטית ומידע
"התנאים וההגבלות" כמו גם "מדיניות הפרטיות" בגרסתם הנוכחית כפי שפורסמה באתר
 www.an.goldהם הבסיס החוקי לשימושך ולהשלמת מצגת זו )"המצגת"( .למעט ההצהרות על
העובדה ההיסטורית הכלולות כאן ,המידע המוצג מהווה "הצהרות צופות פני עתיד" ,כמשמעותן
בחוק ניירות ערך של ארה"ב משנת  ,1933חוק בורסת ניירות ערך בארה"ב משנת  ,1934חוק
הרפורמה להתדיינות פרטית בנושא ניירות ערך משנת  1995וחקיקה שימושית אחרת בנושא
ניירות ערך בארה"ב ומחוצה לה .הצהרות צופות פני עתיד כוללות ,בין השאר ,הצהרות ביחס
למחיר העתיד של זהב ,אומדן מחירי המטבעות ,העיתוי וכמות הייצור הכלכלי העולמי המשוער
העתידי .בדרך כלל ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד על ידי שימוש במינוח צופה פני עתיד
כגון "יכול"" ,יהיה"" ,לצפות"" ,להתכוון"" ,לשאוף"" ,להעריך"" ,לצפות"" ,להאמין"" ,המשך",
"תוכניות" או מונחים דומים .אמירות צופות פני עתיד נעשות על בסיס הנחות מסוימות וגורמים
חשובים אחרים אשר ,אם אינם נכונים ,יכולים לגרום לתוצאות ,לביצועים או להישגים בפועל של
"מטבע הזהב"  /ה Aureus Nummus -להיות שונים באופן מהותי מתוצאות עתידיות ,ביצועים או
הישגים שנאמרו או שהשתמעו או נרמזו מהצהרות כאלה .הצהרות ומידע כאלה מבוססים על
הנחות רבות לגבי אסטרטגיות עסקיות בהווה ובעתיד והסביבה בה יפעל "מטבע הזהב"  /ה-
 Aureus Nummusבעתיד ,כולל מחיר הזהב והעלויות הצפויות .גורמים חשובים מסוימים
שיכולים לגרום לתוצאות ,ביצועים או הישגים בפועל להיות שונים מהותית מאלו בהצהרות
צופות פני העתיד כוללות ,בין היתר ,תנודתיות במחיר הזהב ,אי התאמות בין ההפקה בפועל
לבין ההפקה המוערכת ,עתודות מינרלים ומשאבים והתאוששות מתכות ,סיכוני תפעול ופיתוח
בכרייה הנוגעים לצדדים המנהלים את "מטבע הזהב"  /ה ,Aureus Nummus -מגבלות
רגולטוריות ,פעילויות של רשויות ממשלתיות )כולל אך לא רק שינויים במיסוי( ,תנודות במטבע,
האקלים הכלכלי העולמי ,דילול  ,תנודתיות בשוק המניות ותחרות .הצהרות צופות פני עתיד
נתונות לסיכונים ידועים ובלתי ידועים ,אי וודאויות וגורמים חשובים אחרים העלולים לגרום
לתוצאות ,רמת הפעילות ,הביצועים או ההישגים של "מטבע הזהב"  /הAureus Nummus -
להיות שונים באופן מהותי מאלה
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מבוטא או משתמע מהצהרות צופות פני עתיד כאלה ,לרבות אך לא רק :השפעת התנאים הכלכליים
והעסקיים ,היעדר שליטה על פעילויות במשאבים מהן תרכוש הנהלת "מטבע הזהב"  /הAureus -
 Nummusזהב וסחורות אחרות וסיכונים הקשורים לאותן פעילויות ,כולל סיכונים הקשורים לפעולות
בינלאומיות ,רגולציה ממשלתית וסביבתית ,תוצאות בפועל של פעילויות חיפוש נוכחיות ,מסקנות
מהערכות כלכליות ושינויים בפרמטרי הפרויקטים ככל שתוכניות ממשיכות להיות מעודנות ,סיכונים
בשיווק המינרלים ,תנודות במחיר הזהב ,תנודות בשערי חליפין וריבית ,תנודתיות בשוק המניות וכן
גורמי סיכון רבים אחרים שאינם ידועים בשלב זה .למרות שהנהלת הנהלת "מטבע הזהב"  /ה-
 Aureus Nummusניסתה לזהות גורמים חשובים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות
מהותית מאלו הכלולות בהצהרות צופות פני עתיד ,יתכנו גורמים אחרים הגורמים לתוצאות שלא
להיות כצפוי ,כפי שהוערך או אלו שהתכוונו אליהן .לא ניתן להבטיח כי הצהרות כאלה יתבררו
כמדויקות ,מכיוון שהתוצאות בפועל ואירועים עתידיים עשויים להיות שונים באופן מהותי מהצפוי
בהצהרות מסוג זה .בהתאם לכך ,על הקוראים לא להסתמך באופן משמעותי על הצהרות צופות
פני עתיד .תמונות במסמך זה ,מצגת החברה יכולה להיות מטעם או עשויה ,או שלא ,להתייחס" ל-
"מטבע זהב" .Aureus Nummus /הנהלת "מטבע זהב" Aureus Nummus /אינה מתחייבת לעדכן
הצהרות צופות פני עתיד הכלולות או משולבות בהפניה ,אלא בהתאם לחוקים )ניירות ערך(
רלוונטיים .תמונות וסרטונים במצגת זו ובחומר מידע אחר עשויים להיות סמליים ואינם בהכרח
מתייחסים ל" -מטבע זהב" .Aureus Nummus /מצגת זו עשויה להכיל שגיאות או שגיאות הקלדה
שלא בכוונה ,אשר הנהלת "מטבע זהב" Aureus Nummus /תתחייב לתקן ברגע שנודע לה .הנהלת
"מטבע זהב"Aureus Nummus /אינה מקבלת אחריות כלשהי לטעויות או שגיאות הקלדה שלא
בכוונה .הנהלת "מטבע זהב" Aureus Nummus /רשאית לשנות את התנאים וההגבלות בכל עת על
מנת להגיב לשינויים בנסיבות וצרכי השוק .הגורם היחיד שהוסמך להפצת ה" -מטבע זהב"Aureus /
 Nummusהיא חברת Simplexx Ltd.
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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.

,סטנדרט לזהב/בהיעדר תקן
אין דרך להגן על חסכונות
מה באמצעותWhat’s
החר
י
נ
פ
מ
your big
vision?
.אינפלציה
.אין חנות בטוחה בעלת ערך
 יו"ר המועצה,אלן גרינשפן
What’s the core Problem
,הפדרל ריזרב האמריקני
you are solving?
2006 - 1987
Adapt it to your needs and
capture your audience's
attention.

Adapt it to your needs and capture
your audience's attention.

בעיות ואתגרים
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האתגרים
ו
הבעיות של
הבנקאות
ה
מ
ס
ו
ר
ת
י
ת
ומערכו
ת התשלום

בעיית האמון
בעיית השורש עם מטבע קונבנציונאלי היא,
כל האמון הנדרש על מנת שהוא יעבוד.
הבנק המרכזי חייב לזכות באמון שהוא לא
יבטל את המטבע ,אבל ההיסטוריה של
מטבעות "שטוחים" מלאה בהפרות של האמון
הזה .על הבנקים לזכות באמון שלנו שהם
אכן יחזיקו בכספנו ויעבירו אותו באופן
אלקטרוני ,אבל הם מלווים אותו בגלי בועות
של אשראי כשבפועל כמות כסף מזערית
ברזרבה .עלינו לבטוח בבנקים עם פרטיותנו,
לבטוח בהם שלא יאפשרו לגנבי זהויות
"לייבש" לנו את החשבונות ,ועלינו לבטוח
בהם שכשנצטרך את כספנו – הוא יוחזר לנו
בפועל.

ללא בנקאות
בנקים מגבילים
עם דרישות הולכות ומתגברות של
חשיפה והיכרות עם פרטי הלקוח
ונתוניו האישיים והסודיים ,בנקים
כופים הגבלות הדוקות יותר מאי
פעם כדי שלקוח ישמר או יפתח
חשבון בנק .מאז  2008בנקים סגרו
חשבונות של לקוחות קיימים או
סירבו לפתוח חשבונות חדשים
באופן אקספוננציאלי

יקרה ואיטית
מערכת התשלום המסורתית של
היום הינה יקרה ,איטית ומלאה
בהפרות של אבטחה ואמון

מהאוכלוסייה 32%יותר מ-
העולמית אינה פועלת ללא בנק,
ללא אמצעים אחרים לקבל שכר
ולשלם מאשר באמצעות העברה
פיזית/ידנית מיד ליד

הפתרון ") Aureus Nummus -מטבע הזהב"(ANG-
מטבע דיגיטלי מגובה בזהב
בעל ערך מהותי.

העברות הן כמעט מיידיות,
זולות וקלות לביצוע

זהב Aureus Nummus
מגובה על ידי זהב פיזי
מקביל ישירות או שווה ערך
לזהב.

ה ANG-אינו דורש את אמונך .פרוטוקול ההסכמה
שלו מייתר לגמרי את הצורך לבטוח או להאמין
במתווכים .ל ANG-אין צורך בבנקים שמשלמים
חשבונות או תגמולים

אין השבתה ,אין צנזורה ,אין הונאה ואין
התערבות של צד שלישי.
פרוטוקול ההסכמה של ה ANG-המבוסס
על ה –  ERC20בטוח לחלוטין.

ה ANG -חופשי לחלוטין
מאינפלציה עקב האספקה
הקבועה והבלתי משתנה שלו.
ה ANG-אינו דורש מהמשתמשים בו להיות בעלי
חשבון בנק או קו אשראי כגון כרטיס אשראי כדי
להיות בעליו של מטבע  ANGבכל ערך שהוא.

ה ANG-מספק יציבות
משופרת בהרבה לאור
הגיבוי שלו בזהב

"מטבע
ה
ז
ה
ב
"
)
הסטנדרט הח - (ANG
דש ב
ת
ש
ל
ו
מ
י
בינלאומ
י
ם
י
ם
ו
ח
ס
כונות

מותאם לכל מערכות התשלום
הגדולות :תוכל לשלם על ה-
באמצעות מזומןANG ,
העברה בנקאית ,כרטיס
אשראי ,מטבעות קריפטו
ומתכות יקרות .מטבעות ה-
שלך יכולות גם להיות ANG
מוחזרות במחיר מופחת ע"י
מזומן ,כרטיס אשראי ,העברה
בנקאית ,מטבעות קריפטו
ומתכות יקרות.
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עובדות חשובות:
 : ANGסימבול
- ANG :ערך ה
אנא עיין ברשימת הבורסות באתר האינטרנט שלנו ,עליו
www.coinmarket.comנסחרת או ANG
)בריטניה(  TOKEN: Simplexx Ltd.מנפק
)קנדה( TOKEN ADMINSTRATOR : Aureus Nummus Management Corporation
פיתוח טכני  :תאגיד מעבדות מחשוב קוונטי (קנדה)
:סוג נכס ותיאור
•
• זהב ( Aureus NummusסמלANG) :הוא מטבע דיגיטלי הנתמך על ידי זהב פיזי או שווה ערך לזהב.
•

"נתמך בזהב" פירושו שבשביל אנרגיות העולות למחזור ציבורי ,זהב או שווה ערך זהב יוכנסו לחשבון נאמנות ,חשבון מתווך או חשבון אחר )תלוי במחיר השוק(.

•

ANGsנמצאים ב"מחזור ציבורי " ,כאשר הם בבעלות מישהו אחר מאשר מנפיק האסימונים או מנהל האסימוניםANGs .היחידים המותרים למחזור ציבורי הם ANGsהמגובים בזהב .מטבעות פרטיים
קיימים לתשלום עבור עלויות פיתוח אחרות ,ראה תנאים והגבלות.

•

הANG -מבוזר לחלוטין ומבוסס על טכנולוגיית ספר החשבונות המבוזר ותקן ERC20.

•

הכמות הזמינה של ANGנקבעת לנצח על  60טריליון .לא ניתן ליצור או להוסיף ANGsחדשים.
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עובדות חשובות:
נקודות עיקריות:

ANG.מחזיקים באופן קולקטיבי את שווי הזהב או הזהב ,אשר מוחזק במילואים בחשבון נאמנות על מנת לגבות את שווי הANG -מחזיקי ה-

•

תשמש להכנסת זהב או זהב שווה ערך לחשבון נאמנות ,חשבון מתווך או חשבון אחר ,אשר נבחר על ידי המנהל .דמי עסקה ומסים עשויים לחול ANGהתמורה ממכירת ANG:שימוש בתמורה הנובעת ממכירת

•

ולהפחית.
לזהב או שווה ANGsבע"מ תמיר את Simplexxשלהם לזהב או לזהות זהב .לאחר קבלת בקשת לקוח בהתאמהANGs ,בע"מ להחליף את Simplexxרשאים לבקש מחברת ANGמחזיקי ANGs:קנייה חוזרת של

•

עבור עלויות הטיפול .ניתן לנכות גם עלויות הובלה ושליחויות ומיסים חלים )אם ישנם( .אם ייווצרו עלויות אחרות בגלל רצונות מיוחדים של הלקוח ,הלקוח יידע כראוי ,ויתקבל 0.5%ערך זהב על ידי ניכוי של
ANG.אישור הלקוח .יחס ההמרה מבוסס על מחיר השוק של ה-
למעט במקרים הבאים (1) :כוח עליון כהגדרתו בחוק הקנדי או בבריטניה (2) ,צווי בית משפט (3) ,איסורים משפטיים (4) ,בעיות נזילות בשווקים ו  /או בעסקיםANGs (5) , .תמיד קונה בחזרה את Simplexx Ltd
אם יש חשד שפעילות בלתי חוקית או מניפולציה בשוק הם הסיבה לבקשת ההחלפה.
אינה מספקת) :א( זכויות ניהול או הצבעה) ,ב( זכות לקבל ריביות ,פרמיות ,דיבידנדים או כל צורה אחרת של הכנסה) ,ג( זכויות בחברה כלשהי ,ניירות ערך ,דיבידנד ,רווחים והפסדים) ,ד( ANGsהבעלות על
בעלות על אחזקות הזהב.
ניתן לסחר חופשי .אין הגבלות לגבי העברה ,שימוש ובעלות )בכפוף לחוק החל(ANG .ה-

•

עשוי להשתנות בבורסות המטבע והקריפטו השונות ובשווקים משניים באופן כלליANG .מחיר ה-
אנא עיינו בתנאים וההגבלות לפרטים נוספים• .

•

•

•

עובדות חשובות:
:כתובת חכמה לחוזה
0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa
 :אימות חוזה חכם
https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa
: www.an.goldאתר
- GITHUB.COM: https://github.com/AureusNummusGold/Gold1משכנתא ב
:סכום זמין מכמות זהב של אאורוס
60 ANG = 60,000,000,000,000 ANGטריליון
 .חדש  ANGמספר זה מייצג את סך היצע המטבעות .זה קבוע לנצח .לא ניתן ליצור או להוסיף
 (*) :מספר אאורוס במעגל ציבורי
)**( 589 billion ANG = 589 , 000,000,000 ANG
).זה שווה לכ 0.98% -מסך ההיצע(
שנמכרים  ANGיש להפקיד  1גרם מטילי זהב או שווה ערך זהב לחשבון הנאמנות עבור כל  ANG, 100,000כי מקבל למחזור הציבור חייב להיות מגובה על ידי זהב או שווה זהב .ללא תלות במחיר השוק היומי של  ANG (**** ),כל
.ומובאים לתפוצה ציבורית
: xxxציוד זהב וזהב בשמורה
:הערות רגל
.המספרים הם הערכות ועשויים להשתנות )*(
.החל בינואר  2020הכוונה למטבעות הפרטיים בהתאם לתנאים וההגבלות .ראה פרק  7.16לתנאים ולהגבלות למידע נוסף על המטבעות הפרטיים והמטבעות הציבוריים )**(
.המחיר נתון לשונות בשוק )***(
.הכוונה למטבעות הציבוריים רק על פי התנאים וההגבלות .ראה פרק  7.16לתנאים ולהגבלות למידע נוסף על המטבעות הפרטיים והמטבעות הציבוריים )****(
.עשוי להשתנות בבורסות המטבע והקריפטו השונות ובשוק המשני בכלל - ANGמחיר ה )*****(
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יתרונות מרכזיים
ü

ללא אינפלציה

ü

ערך יציב

ü

מגובה בזהב

ü

אספקה קבועה שלעולם אינה יכולה להשתנות

ü

ללא מתווכים

ü

ללא צורך בחשבון בנק

ü

אין צורך באמון

ü

העברות מיידיות

ü

אף רשות אינה יכולה לשנות או להשפיע על פרוטוקול "מטבע הזהב" )(ANG

ü

עמיד בפני הונאה  ,עמיד בפני חבלה

ü

מבוזר לחלוטין

ü

אוטונומי לחלוטין על בסיס התכנית שלו ללא יכולת להשבתה ,צנזורה ,הונאה והתערבות צד שלישי

ü

אנונימי

ü

ניתן להמרה/החלפה עם מרבית המטבעות "השטוחים" ,מטבעות קריפטו ומתכות יקרות
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"מטבע זהב"

11

מכשיר/אמצעי גלובלי לחסכון ותשלום מגובה ע"י זהב
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ה Aureus Nummus -סמל ("ANG") :הוא דיגיטלי ומגובה נכס .מטבע עם ערך מהותי ,שמחיר
המינימום שלו 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 מהותי
יציבות

"מטבע זהב"
מכשיר/אמצעי גלובלי לחסכון ותשלום מגובה ע"י זהב
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 ובטחון
כבר אינם בעיה
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"מטבע זהב"
מכשיר/אמצעי גלובלי לחסכון ותשלום מגובה ע"י זהב
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.

ללא אינפלציה

ü

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

ü

ה Aureus Nummus -אינו ניתן לכרייה.

אספקה קבועה

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.

לא ניתן לכרייה

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.
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"מטבע זהב"
מכשיר/אמצעי גלובלי לחסכון ותשלום מגובה ע"י זהב
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.

מותאם
ניתן להמרה באופן
חופשי
קנייה ומכירה 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.
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01

02

03

היענות
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ה Aureus Nummus -אינו מעניק שום
אינטרס או מניה בחברה או נכס תאגידי
כלשהו

01

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

02
04
את  Aureus Nummusניתן לרכוש בחזרה

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.

צור
קשר

דרכי התקשרות לשיווק ומכירות:
support@simplexx.uk

לשירות הטכני:
jft@an.gold
באמצעות טופס יצירת קשר באתר -
www.an.gold

