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A A
Industri cryptocurrency telah tumbuh secara konsisten bahkan setelah sedikit penurunan di 
pasar pada awal 2018. Banyak penggemar sejati masih menggunakan cryptocurrency untuk 
menyimpan kekayaan, melakukan transaksi anonim dan menghasilkan uang dengan 
berinvestasi dalam proyek yang layak. Cara paling menguntungkan untuk berinvestasi di 
pasar adalah dengan berinvestasi sejak awal di ICO yang layak. Pengembalian
lebih dari tujuh kali lipat dari cryptocurrency perdagangan. Sayangnya, lebih dari 48 persen 
ICO adalah penipuan.

Tambahan 80 persen yang lain pasti gagal karena mereka tidak memiliki orisinalitas, mereka 
memiliki teknik yang buruk, atau model bisnis tidak efektif. Akibatnya, banyak investor 
kehilangan banyak uang untuk memompa dan membuang penipuan atau ICO yang pasti 
gagal. CryptoProfile berupaya menyelesaikan ini dengan memberi para investor akses ke ICO 
yang sah yang dapat mereka investasikan tanpa takut ditipu. Kami akan melakukan uji tuntas 
yang menyeluruh pada setiap proyek ICO yang ingin dicantumkan di platform kami.

Kami kemudian akan menerimanya sebagai klien dalam layanan pemasaran ICO kami. 
Mereka akan diharuskan membayar $ 100k dalam token CP untuk pemasaran token. Token 
CP yang dikembalikan akan dikunci dalam kontrak pintar selama enam bulan sampai klien 
terdaftar di bursa. 10 persen dari token ICO akan dialirkan ke investor yang akan memegang 
token CP.

Model ini adalah win-win karena investor yang memegang token CP akan bisa mendapatkan 
airdrop dari prospek ICO terbaik sementara startup ICO akan mendapatkan cap keaslian 
profil kripto ketika diambil sebagai klien. Investor pada platform kami akan memberikan 
minat awal dan partisipasi pertama yang diperlukan untuk membuat ICO mereka sukses.

Pemburu hadiah dan penulis di platform juga akan mendapat manfaat. CryptoProfile akan 
menjadi baris pertama dalam menghilangkan penipuan bisnis ICO di pasar dengan 
memastikan hanya ICO yang layak yang diambil sebagai klien. Ini juga membuatnya mudah 
untuk berinvestasi dalam ICO hanya dengan memegang token CP untuk menerima airdrops 
dari ICO terbaik di pasar.
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1.0 A A A A A A A

1.1 SITUASI PASAR
Penawaran koin ini memungkinkan investor untuk membeli koin atau token dari platform 
cryptocurrency saat ia berada dalam permulaan dan kemudian TA AN token hingga nilainya 
naik. Ini telah membuat beberapa pedagang jutawan. unia cryptocurrency telah 
berkembang sepuluh kali lipat dalam dekade terakhir, dan ini telah menghasilkan partisipasi 
besar-besaran. Karena kerumitannya, kebanyakan orang menghindari berinvestasi dalam 
mata uang ini, tetapi semua orang cukup penasaran untuk mengetahuinya. Kami sering 
memperhatikan bahwa banyak informasi mengenai cryptocurrency tersebar dan jauh dari 
akurat. Seorang pemula sering menemukan informasi palsu, Pump  ump Beli, 
Berspekulasi  ump . Sumber yang dapat dipercaya, sayangnya, memberikan informasi 
konkret dengan cara yang cukup teknis yang tidak dapat dipahami oleh orang awam.

Menyaksikan pertumbuhan crypto, satu hal yang dapat diasumsikan adalah kenyataan 
bahwa tidak lama kemudian akan mengalami ekspansi besar-besaran di pasar mainstream. 

engan demikian, menyesuaikan dan menyiapkan massa tentang cara kerja aktual dan 
faktor risiko cryptocurrency yang relevan, yang cenderung diabaikan oleh banyak pendatang 
baru, adalah kebutuhan saat ini.
Berikut ini adalah masalah umum yang dihadapi oleh orang-orang yang men-decoding 
cryptocurrency adalah pengalaman baru

Penurunan harga mendadak setelah membeli koin.
Tidak mengetahui prosedur yang benar untuk membeli dan menjual.
Kenaikan harga koin yang baru saja Anda jual.
Menghabiskan thereum di situs web palsu untuk membeli ICO.
Memungkinkan peretas mengakses uang Anda dengan mengklik tautan email yang

mencurigakan.
iretas karena tidak menyiapkan keamanan yang tepat.

Terlibat dalam IP program investasi beresiko tinggi  yang tampaknya sah-sah saja.
Panik membeli atau menjual ketika kita melihat lonjakan besar atau penurunan.
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1.2 ASA AH I I USTRI R PT URRE
Akibatnya, pedagang dan investor mencari metode inventif untuk memastikan bahwa 
investasi mereka membuahkan hasil. Banyak dari mereka memilih untuk berinvestasi di ICO 
ketika pasar cryptocurrency sedang bearish.

ICO tidak terpengaruh oleh volatilitas, dan mereka menawarkan sekitar tujuh kali lebih 
banyak pendapatan daripada metode konvensional. Akibatnya, investor hanya TA AN token 
atau koin selama beberapa bulan sebelum menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. 
Satu-satunya hal yang perlu dipatuhi adalah menentukan ICO yang tepat untuk berinvestasi 
untuk menghindari penipuan yang la im di industri.

Selain dari volatilitas, masalah lain membuat investasi dalam industri mata uang digital 
menjadi masalah yang berbahaya. ang lainnya adalah tingkat kegagalan cryptocurrency yang 
tinggi. ika Anda memiliki uang, Anda dapat berinvestasi dalam bentuk uang Bitcoin, thereum 
atau Bitcoin. Namun, sebagian besar koin ini berharga lebih dari seribu dolar dengan Bitcoin 
sekitar $ .000. Sebagian besar investor beralih ke cryptocurrency yang lebih murah.

Tidak ada kekurangan cryptocurrency untuk berinvestasi, dengan lebih dari 1400 
cryptocurrency yang berbeda di pasaran. Namun, kebanyakan dari mereka adalah bencana 
yang menunggu untuk terjadi. iperkirakan 80 persen cryptocurrency yang ada ini akan gagal 
atau kehilangan nilainya.
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Meskipun hampir $ ,  miliar berhasil dihimpun oleh ICO, kurang dari 0 persen di 
antaranya berhasil. Studi ini menunjukkan bahwa dari 1  ICO tahun lalu, hanya 4  di 
antaranya menjadi atau sedang dalam proses menjadi cryptocurrency yang sah. Ini hanya 
48 persen dari jumlah total ICO. Meskipun ICO memiliki pengembalian investasi tertinggi, 
mereka adalah yang paling berisiko dengan 2 persen dari semua investasi kemungkinan 
berakhir dengan kegagalan.

ASA AH I
Ketika cryptocurrency mendapatkan popularitas yang meningkat secara konsisten, banyak 
perusahaan cenderung mengeksplorasi opsi ICO. Namun, banyak dari mereka yang tidak 
berpengalaman dalam teknologi blockchain dan menghadapi masalah saat meluncurkan 
ICO dengan sukses. Pemilik perusahaan multinasional berjuang untuk menemukan solusi 
untuk masalah mereka.

    k   
- Oblivion mengenai seluruh aliran proses ICO yang sukses.
- Kekurangan keuangan selama penjualan pribadi.
- Ketergantungan hanya pada jaringan mentor  penasihat untuk panduan tentang
pendanaan.
- Pembayaran kepada penasihat  tim tertunda hingga penutupan ICO.
- Pemanfaatan uang yang tidak tepat, alih-alih pemasaran justru diinvestasikan dalam
pembelian amatir.
- Kelalaian terhadap saran ahli dari mentor atau tim mereka di bawah pengaruh terlalu
percaya diri.
- Memilih audiens pasar yang salah untuk penjualan mereka.
- Keinginan untuk menyaksikan hasil instan tanpa memasukkan dana yang konsisten untuk
pemasaran.
- Kertas putih yang tersebar dan kacau dengan bahasa yang terlalu kasual.
- Berfokus pada akhir ICO, daripada mempersiapkan apa yang akan terjadi.
- Tidak ada kantor  tim yang tepat atau bahkan penutupan ICO.
- Mengambil pentingnya audiens dan komunitas untuk diberikan dan fokus sepenuhnya pada
bounty hunter.
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- Pendiri punya ide, tetapi mereka kekurangan uang dan tim yang tepat.
- Para pendiri memiliki ide dan uang tetapi tidak dapat menemukan tim yang tepat.
- Pendiri punya uang tetapi kurang ide dan tim yang tepat.
- Kertas putih mereka memiliki format proposal bisnis daripada kertas putih yang sebenarnya.
- Mereka mengalami kesulitan menjangkau pemirsa yang diinginkan dan menemukan jenis
paparan yang tepat.
- Mereka kekurangan kontak yang bermanfaat, seperti penasihat dan mentor potensial.
- Mereka tidak memiliki kontak untuk mendaftar token mereka di bursa.
- Mereka tidak memiliki POC yang cukup berpengetahuan untuk mengelola pertanyaan yang
diajukan dalam obrolan grup.
- Mereka membutuhkan tim pemasaran  P  untuk menemukan target audiens yang tepat.
- Mereka mendapatkan banyak investasi mereka karena melibatkan perusahaan yang salah
untuk melakukan pemasaran dan blockchain.
- Mereka hanya ingin melakukan ICO karena mereka lebih mudah mendapatkan manfaat
ekonomi daripada IPO.
- Mereka tidak memiliki verifikasi K C yang tepat yang diperlukan untuk sebagian besar
penjualan token di masing-masing negara sesuai dengan peraturan dan kepatuhan.

Secara umum, orang masuk ke pasar cryptocurrency dengan pola pikir bahwa 
mengumpulkan - 0 juta S  di bawah ICO adalah tugas yang mudah. Kebenaran tidak bisa 
lebih jauh dari kesalahpahaman ini karena ada banyak hal yang memainkan peran penting 
dalam menentukan keberhasilan penyelesaian ICO. paya yang diperlukan dalam IPO dan 
ICO adalah serupa di perbatasan, dan dengan pelatihan latar belakang yang serius, seseorang 
dapat membangun ICO yang sukses.
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2.0 A A A A A

2.1 UKURA  PASAR CRYPTOCURRENCY
Industri cryptocurrency adalah salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia. 

anya beberapa tahun yang lalu industri ini hanya bernilai $1 ,  miliar pada awal 201 , dan 
nilainya di bawah $  miliar pada awal 201 .

Namun, ada pertumbuhan yang luar biasa dengan industri ini yang menghargai lebih dari $ 
2 0 miliar yang mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan lebih dari 1200 persen dalam 
kapitalisasi dari anuari tahun lalu. elas bahwa telah terjadi peningkatan substansial dalam 
nilai industri dibandingkan dengan jumlah sebelum 201 . Bahkan setelah penurunan pada 
awal 2018, industri ini masih berkinerja lebih baik daripada nilai 201 .

Industri cryptocurrency mengalami pertumbuhan berkelanjutan. 201 , dapat dianggap 
sebagai tahun pelarian bagi industri. Meskipun ada beberapa penurunan dalam kapitalisasi, 
tren pertumbuhan telah dipertahankan pada tahun 2018 juga. Pada tahun 201 , kapitalisasi 
di bawah 1  miliar, tetapi pada akhir 201 , kapitalisasi telah naik menjadi hampir $800 
miliar.

Ini telah stabil sejak sekitar $2 0- 00 miliar, tetapi ada peningkatan pasti dalam popularitas 
cryptocurrency, terutama di kalangan investor. Peningkatan popularitas ini disebabkan oleh 
teknologi blockchain yang digunakan untuk membuat cryptocurrency. Itu bergantung pada 
satu buku besar yang terdesentralisasi yang telah dienkripsi. Ini membuatnya tahan 
terhadap serangan cyber sementara membatasi penipuan internal dan eksternal.
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Sebagian besar ahli percaya bahwa teknologi blockchain adalah masa depan industri 
keuangan karena menyediakan metode yang sah untuk mengamankan pembayaran dan 
mencegah kerugian.
baik data pribadi dan uang untuk peretas dan individu jahat lainnya. Sebagian besar 
konglomerat terkemuka berinvestasi banyak penelitian dan pengembangan mereka untuk 
bagaimana teknologi blockchain dapat diadopsi.

Keasliannya telah menyebabkan jutaan penggemar cryptocurrency merangkul teknologi ini. 
Banyak dari mereka berinvestasi atau berdagang dalam cryptocurrency sementara yang lain 
menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Saat ini, cryptocurrency bertengger di 
tempat yang dapat diintegrasikan ke dalam transaksi sehari-hari antara pengguna yang 
berbeda. ang tersisa adalah implementasi teknologi yang tepat untuk mengarahkan 
industri ke arah itu.

Selain dari apresiasi besar dalam kapitalisasi di industri, ada banyak indikator lain dari 
kebangkitan industri. Bitcoin dan thereum adalah dua cryptocurrency terbesar, dan melihat 
penggunaannya dapat memberikan wawasan tentang meningkatnya popularitas 
cryptocurrency. umlah total dompet Bitcoin menunjukkan bahwa ada 24 juta pemegang 
dompet. Ini berarti bahwa sekitar 24 juta orang di seluruh dunia memiliki dompet Bitcoin.

Statistik lain yang dapat ditinjau adalah jumlah pengguna aktif di berbagai platform. Pada 
puncaknya, ada lebih dari satu juta pengguna Bitcoin aktif setiap hari. umlahnya sedikit ingin 
sekitar 00-400.000, tetapi ini masih merupakan indikasi bahwa banyak orang menggunakan 
Bitcoin untuk transaksi harian. thereum mungkin tidak memiliki nilai setinggi Bitcoin, tetapi 
ia juga bersaing dengan raksasa dalam hal pengguna aktif setiap hari. thereum memimpin 
pengguna yang tidak aktif setiap hari karena model yang digunakan. Ini jauh lebih cepat 
daripada Bitcoin, menjadikannya pilihan yang disukai banyak penggemar cryptocurrency 
yang ingin menyelesaikan transaksi jauh lebih cepat.

aya pikat terbesar bagi industri mata uang digital adalah peluang investasi yang 
ditawarkannya. Tidak seperti pasar ore , industri cryptocurrency memiliki beberapa 
perbedaan menarik yang memaksimalkan pendapatan bagi investor. Akibatnya, banyak 
investor yang mau berinvestasi di industri karena potensi pendapatan yang bisa mereka 
peroleh. Selain itu, industri ini telah didukung oleh berbagai ICO Initial Coin Offerings .
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2.2 ASA AH KHUSUS I I USTRI
ICO adalah andalan industri cryptocurrency. Mereka menyediakan metode penghindaran 
risiko bagi startup untuk mengumpulkan modal yang diperlukan untuk menciptakan bisnis 
berbasis blockchain yang sukses. Pada saat yang sama, mereka memungkinkan investor 
untuk mendapatkan dari apresiasi koin dan token dari startup beberapa bulan ke depan 
ketika diluncurkan. Namun, membuka pintu ke berbagai tantangan bagi para pedagang yang 
mencari ICO otentik untuk berinvestasi.

Sebuah studi menemukan bahwa 0 persen dari semua ICO gagal dalam waktu kurang dari 
enam bulan. Sebagian besar dari mereka adalah penipuan di mana orang menipu investor 
untuk membiayai ide-ide mereka hanya untuk menghilang setelah uang dikumpulkan. Ini 
adalah salah satu masalah yang paling umum karena kurangnya regulasi yang tepat dalam 
industri mata uang digital. Masalah lain yang kurang diketahui adalah seringnya kasus ICO 
dengan model bisnis dan teknis yang buruk. Terlepas dari seberapa otentik pengembangnya, 
jika idenya tidak cukup bagus kemungkinan kegagalannya tinggi.
Beberapa masalah khusus dengan ICO tersebut meliputi

a asa t s a b r  - ika ICO dikembangkan oleh orang-orang yang tidak memiliki 
wawasan teknis yang tepat mengenai teknologi blockchain, ada kemungkinan besar 
kegagalan. ika insinyur blockchain tidak cukup terampil platform akan rentan terhadap 
scammers, atau itu tidak akan dapat melakukan fungsi yang dimaksud. ICO semacam itu 
akan kehilangan uang investor.

b s s a b r  - Model bisnis yang digunakan harus layak. ICO yang hanya 
memiliki gagasan samar tentang pasar mereka dan bagaimana mereka akan mengeksploitasi 
pasar pasti akan kalah karena mereka berjuang dari perspektif bisnis. Contohnya adalah ICO 
energi terbarukan yang tidak memiliki koneksi dengan vendor di industri. agasan itu 
mungkin bagus, tetapi kemungkinan besar akan gagal karena model bisnis yang buruk.

a r as - Satu-satunya hal yang lebih buruk daripada model bisnis yang buruk 
adalah ide yang direplikasi. Beberapa platform menyalin platform lain yang tersedia. Kita 
sering mendengar cerita tentang Bitcoin baru atau thereum baru. Platform semacam itu 
mungkin akan gagal jika mereka mereplikasi ide yang sama. Akibatnya, ICO seperti itu 
mungkin akan menyebabkan investor kehilangan uang.
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ASA AH AIRDROP

ASA AH PE UAT I

ASA AH PE I IK PR EK I

ASA AH U T  HU TER

angan pernah menyerahkan semua kepercayaan dan uang Anda 
kepada pemasar ICO pakar yang dipinjam sendiri atau pemilik 
proyek ICO. Ini adalah kejadian umum bahwa karena kelalaian 
dalam tindakan pencegahan dan keselamatan, banyak pemasar ICO 
melakukan penipuan terhadap klien mereka dan menghilang 
dengan keuangan mereka. Sebagian besar pemasar ICO tidak 
memiliki komunitas crypto nyata, tetapi mereka akan selalu 
membuat Anda percaya sebaliknya.

Pemburu hadiah telah menjadi pilihan populer untuk membantu 
ICO menjangkau publik. engan individu dibayar dalam token 
atau uang tunai untuk mempromosikan kampanye di antara 
kontak mereka di berbagai platform media sosial, banyak yang 
dengan senang hati memilih pekerjaan itu. Namun, mereka 
akhirnya menemui kesulitan dalam mencapai target insentif.

Banyak proyek ICO menawarkan airdrop dengan nilai rendah 
untuk mendapatkan kesadaran secara umum, dan ketika ICO 
terdaftar pada daftar pertukaran, sebagian besar pemegang 
token menganggapnya sebagai peluang bagus untuk menjual 
token mereka segera. Ini karena alasan psikologis bahwa token 
tidak mewakili uang nyata dan karenanya mereka tidak melihat 
banyak insentif untuk memegang kepemilikan mereka ketika 
kesempatan yang tampaknya emas muncul. 

eskripsi pekerjaan utama dari pemasar ICO adalah untuk 
sepenuhnya berfokus pada menarik audiens dan mengelola 
komunitas Anda sebagai bagian dari pemasaran ICO mereka. 
Mereka ingin menciptakan audiens yang diperkuat untuk pasar 
Anda. Seiring waktu, kekuatan ini diterjemahkan menjadi 
layanan penggalangan dana yang berpotensi lebih efektif. 
Namun, banyak pemasar ICO mengklaim diri mereka sebagai 
ahli tetapi gagal memberikan. anya keputusan yang diteliti 
secara menyeluruh yang harus diambil saat memilih jenis 
layanan ini.
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-Tugas beresiko
- Penilaian ekonomi token
- Penilaian keamanan

3.0 A

Tim CryptoProfile memperhatikan bahwa masalah merajalela di ceruk ICO dari industri 
cryptocurrency. ebih dari 80 persen dari semua ICO adalah penipuan atau tidak memiliki dukungan 
teknologi dan bisnis yang memadai untuk menjadi sukses. Akibatnya, banyak investor cryptocurrency 
menghindari investasi di industri cryptocurrency. Tim pengembangan CryptoProfile mendalilkan cara 
yang lebih efektif untuk memastikan bahwa investor tidak ditipu dengan uang yang diperoleh dengan 
susah payah oleh individu jahat yang mencoba mengambil keuntungan dari kurangnya regulasi global 
industri cryptocurrency.

Memberdayakan revolusi blockchain menuju ekosistem ICO yang lebih aman dan lebih aman. 
CryptoProfile CP  telah memprakarsai ide transformatif yang akan merevolusi cryptocurrency 
airdrops dan terbukti sangat bermanfaat bagi mereka yang memegang token CP.

Mendapatkan kepercayaan dari sebuah komunitas adalah proses yang paling sulit dan memakan 
waktu karena butuh waktu lama untuk menyingkirkan topi-topi buruk dan memisahkan para 
pemimpin kripto yang bisa dipercaya yang memiliki pandangan yang sama seperti milik Anda dan 
bersedia mendukung ide-ide Anda.

Setiap kali proyek ICO baru muncul, ia membutuhkan kesadaran dan dukungan dari komunitas 
crypto, termasuk para pemimpin komunitas, kelompok, penulis, dan blogger yang dicatat dalam 
blockchain dan sangat penting untuk pemasaran. CryptoProfile telah memperkuat kenalannya dan 
mampu mendapatkan kepercayaan dari komunitasnya melalui kerja keras dan cerdas.  

ntuk membangun komunitas yang sangat terhubung, kami bekerja sebagai tim yang bersinergi dan 
mengembangkan kemitraan terus-menerus untuk memajukan ikatan kami yang luas di dunia crypto.

ESI  AIR R P SUPER ESAR
Solusinya melibatkan Mesin Airdrop Super Besar  yang memiliki tiga komponen yang dapat 
membantu dalam proyek ICO. Proyek ICO akan dinilai berdasarkan tiga komponen
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CryptoProfile akan memberikan uji tuntas yang diperlukan pada proyek ICO untuk 
memastikan bahwa pemegang token dijamin token airdrop berkualitas. Pemeriksaan 
tambahan yang dilakukan oleh platform akan bahwa setiap pompa dan pembuangan ICO 
diidentifikasi sebelum investor kehilangan pendapatan mereka. Penilaian akan memastikan 
bahwa model bisnis di balik platform ini layak dan penerapan teknologi, termasuk rencana 
blockchain dan kontrak pintar yang akan digunakan adalah otentik. Pengguna pada platform 
CryptoProfile akan mengetahui ICO terbaik untuk berinvestasi untuk memaksimalkan 
keuntungan.

PR EK I  ITA A I EH R PT PR I E P
Selain menilai kelayakan ICO, kami juga akan menyediakan ICO yang sah dengan layanan 
pemasaran. Apa yang menempatkan CryptoProfile dalam posisi kekuatan yang tak 
tertandingi adalah kenyataan bahwa kami adalah pemasar ICO yang diakui dengan reputasi 
integritas dan pengiriman yang sangat baik. Akibatnya, ICO yang dipasarkan oleh 
CryptoProfile akan memiliki permintaan yang lebih besar di industri karena efektivitas 
mekanisme uji tuntas kami.

PE I IK PR EK I
Klien dapat merasa nyaman dengan CryptoProfile karena kami didorong oleh hasrat nyata 
untuk industri blockchain. Model bisnis kami inovatif dan terintegrasi sedemikian rupa 
sehingga membuat bisnis berkelanjutan sementara saling menguntungkan komunitas crypto 
dan klien kami.

BOUNTY HUNTER
Token CP memiliki ekonomi token unik yang memanfaatkan ekosistem kuat kami untuk 
memastikan manfaat di masa depan bagi pemegang token jangka panjang. Karena potensi 
likuiditas positif, akan lebih mudah bagi para pemburu hadiah untuk mencari investor bagi 
token kami untuk mencapai target mereka yang diberi insentif.



15

A AI A A R PT PR I E E AKUKA  U I TU TAS UE I I E E

ji tuntas yang tepat dari proyek ICO melibatkan dimensi yang berbeda. imensi ini 
meliputi

a a a a b s s
CryptoProfile akan menilai efektivitas bisnis yang ada di belakang ICO. Bisnis harus unik. 
Banyak ICO hanyalah replikasi dari cryptocurrency yang ada. ICO semacam itu pasti akan gagal 
sejak awal. Kami akan memastikan bahwa ICO yang kami rekomendasikan kepada pengguna 
kami unik dan model bisnis yang mereka gunakan layak.

a a a
Kami memahami bahwa tidak semua orang dapat secara efektif memahami bagaimana 
desentralisasi blockchain, tabel hash atau teknologi grafik akrilik terarah bekerja. Namun, 
CryptoProfile akan menggunakan para ahli untuk meninjau teknologi yang mendasarinya, 
termasuk algoritma, pilihan fungsi hash, pendekatan konsensus yang digunakan dan aspek-
aspek lain yang mempengaruhi efisiensi platform. Pengguna kami akan tenang mengetahui 
bahwa teknologi di balik ICO favorit mereka solid.

Token ekonomi yang digunakan oleh ICO dapat mempengaruhi keberhasilan platform. 
konomi token yang efektif akan mencegah destabilisasi harga di masa depan sementara 

ekonomi token yang buruk dapat runtuh dan seluruh mata uang digital. Kami akan memeriksa 
token economics yang digunakan untuk memastikan bahwa platform berhasil.

b a a
Penting juga untuk memastikan tim yang berada di belakang ICO tertentu. CryptoProfile akan 
memastikan bahwa pendiri, penasehat, dan mitra ICO adalah asli. Kami akan memberikan 
pemeriksaan latar belakang pada mereka. ika ada individu jahat yang terkait dengan platform, 
kami akan daftar hitam platform. Orang-orang yang ditandai akan mencakup orang-orang 
yang memalsukan kredensial mereka, mereka yang terkait dengan ICO masa lalu dan mereka 
yang masuk daftar hitam oleh badan pengatur seperti S C dan MAS.
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Menilai kegunaan koin
anya menampar nama ICO pada sebuah proyek tidak berarti bahwa itu akan berhasil. Ada 

kebutuhan untuk kegunaan koin. tilitas mengacu pada penggunaan spesifik platform. Sudah 
ada koin yang menyediakan penyimpanan kekayaan. Karena itu, koin harus menawarkan 
lebih dari sekadar spekulasi kepada investor. Ketika koin memiliki utilitas seperti membeli 
koin lain atau sebagai koin transaksi untuk pertukaran, koin kemungkinan akan 
mempertahankan nilainya jika ide bisnis yang layak mendukungnya. CryptoProfile akan 
menilai kegunaan koin untuk memastikan bahwa mereka dapat didukung.

Peraturan
alam beberapa kasus, proyek blockchain mungkin memiliki semua fitur yang diharapkan 

untuk memastikan ada yg sukses, tetapi mungkin di negara yang membatasi platform. 
Akibatnya, peraturan mungkin sangat menyesakkan sehingga bisnis tidak dapat mencapai 
segala bentuk kesuksesan. Ketika China melarang cryptocurrency ICO, banyak dari startup 
yang mati menyebabkan kerugian besar bagi pebisnis. CryptoProfile akan memantau regulasi 
yang sedang dikembangkan untuk memastikan bahwa hanya yang terbukti di masa depan 
yang ditambahkan ke platform.

Pump dan Dump
Masalah populer terakhir adalah peningkatan strategi pump dan dump oleh ICO yang 
menggunakan ide-ide yang layak untuk mengumpulkan uang dan menghilang. ntungnya, 
sistem airdrop kami memastikan bahwa cryptocurrency memiliki komitmen jangka panjang 
dengan penggunaan dengan mengharuskan mereka membeli dan memegang token CP 
selama enam bulan untuk memastikan bahwa mereka serius tentang bisnis. Investor pada 
platform dapat yakin bahwa mereka akan menghindari memompa dan membuang investasi.

EK SISTE   I
CP percaya pada pentingnya proyek ICO yang kredibel. Semua Proyek ICO akan diperiksa 
dan diteliti secara menyeluruh sebelum kami menerimanya sebagai klien kami. Kami 
menawarkan klien kami pengembalian 100  dari semua keuntungan melalui pemasaran 
dan juga pengembalian  bulan atas nilai asli token yang diinvestasikan melalui kontrak 
pintar T C berlaku . Selain itu, pemegang token dijamin nilai maksimum melalui pemasaran 
airdrop.
Berikut ini adalah cara kerja ekosistem ICO.

1. Proyek ICO yang dipasang oleh CryptoProfile akan membayar S 100rb untuk pemasaran.
CryptoProfile akan mengembalikan nilai token CP senilai S 100k.
2. Token CP yang dikembalikan akan dikunci dalam kontrak pintar selama enam bulan dan
dirilis ketika klien onboard terdaftar di bursa.

. Klien onboard harus memberikan 10  dari token ICO mereka ke Cryptoprofile yang
kemudian mengambil 100  dari token pool dan airdrop ke Pemegang CP untuk lebih
merangsang minat dan partisipasi dari komunitas crypto besar ini.
4. Semua pemegang token CP akan terus mendapatkan airdrop setiap kali Cryptoprofile
menerima Proyek ICO untuk Pemasaran.

. Pemegang token CP di C20 blockchain juga dapat melakukan investasi bonus yang dapat
dilacak dengan klien kami.
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4.0 

4.1 STRUKTUR PERUSAHAA
Perusahaan di belakang CryptoProfile adalah infochain holding pte ltd. Platform 
CryptoProfile akan dipimpin oleh direktur pelaksana dan wakil direktur pelaksana. i bawah 
kedua akan menjadi kepala departemen TI, Operasi, Konten, Pengembangan Bisnis, 
konsultasi ICO, Penjualan dan Pemasaran, Pemasaran Online dan epartemen Keamanan. 
Ini lebih baik ditunjukkan dalam representasi grafis berikut.

Struktur Perusahaan yang dikembangkan memberikan hierarki yang efektif yang akan 
diketahui publik. irektur pelaksana dan wakil direktur pelaksana akan mengawasi operasi 
seluruh platform, tetapi mereka akan mendelegasikan ke berbagai kepala departemen. 
Para kepala departemen juga memiliki mandat untuk memastikan bahwa mereka 
berhubungan satu sama lain ketika ada proyek antar-departemen.

epartemen TI juga akan mencakup operasi pada blockchain CryptoProfile.
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5.0 A

Platform CryptoProfile akan memiliki beberapa fitur menawan yang menjadikannya 
pilihan yang menarik bagi investor cryptocurrency.

e epatan plat orm
ntuk mendukung penurunan udara cepat, platform akan dikembangkan menggunakan 

algoritma terbaru yang memastikan transaksi dilakukan secara real-time. Kecepatan akan 
memastikan bahwa setiap pembelian investor dicatat secara instan.

eamanan plat orm
CryptoProfile dilindungi menggunakan teknologi blockchain mutakhir yang melindungi 
platform dari peretas yang mungkin ingin mencuri uang. Platform ini juga dilindungi dari 
serangan Sybil yang biasa digunakan untuk menargetkan blockchains.

a a ia
Informasi investor sensitif dilindungi dari individu jahat yang menggunakan blockchain 
terdesentralisasi dengan enkripsi pengguna. Pengguna diberi nama samaran untuk 
memastikan bahwa pihak ketiga tidak dapat melacak transaksi pada platform.

idak dikenakan ia a
CryptoProfile tidak akan memiliki biaya transaksi untuk pelanggan kami. Sebagian besar 
pendapatan akan dihasilkan dari pemasaran ICO melalui apresiasi token CryptoProfile dan 
pembayaran yang dilakukan diterima melalui token proyek masing-masing klien kami. engan 
demikian, memiliki fitur seperti itu memungkinkan perusahaan kami untuk mengambil 
ketentuan layanan kami dengan efektivitas maksimal karena keberhasilan mereka setara 
dengan kesuksesan kami. Keuntungannya adalah bahwa investor akan memiliki uji tuntas 
terbaik pada ICO dengan biaya yang terjangkau.

Peringkat  r ptoPro ile
Cryptoprofile memberikan peringkat pada berbagai ICO. Ini memberi pengguna kami 
perasaan apakah ICO memiliki kemungkinan sukses. Tujuannya adalah untuk memberikan 
pengguna rasa ICO terbaik untuk mendapatkan airdrop.
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A - alam kasus proyek ICO, akan ada kebutuhan untuk membeli token CP dari cadangan 
token CP. Proyek dengan ICO akan diminta untuk membeli token CryptoProfile dari cadangan.
B - Token akan dikunci selama enam bulan menggunakan kontrak pintar.
C - Proyek ICO harus mengirimkan 10  dari total token mereka untuk dukungan masyarakat.

 - Bukti komunitas di C20 blockchain memungkinkan investasi dengan bonus.
umlah yang diinvestasikan juga dapat dilacak.
 - engan cadangan token CP juga berada di blockchain C20, pemegang token akan terus 

mendapatkan jumlah besar airdrop selama tim terus membawa proyek baru.

Proyek ICO diharuskan untuk memperoleh token CP untuk menunjukkan komitmen
jangka panjang mereka pada industri cryptocurrency.
Mengunci token selama enam bulan adalah penting untuk memastikan kelangsungan
proyek dalam jangka panjang.

Konsep Ekosistem ICO
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A - Proyek dapat memperoleh token CP dari cadangan kami dan menyimpannya di dompet 
CP mereka.
B - Cadangan akan menerima airdrops juga.
C - Namun, cadangan akan terus berkurang dengan meningkatnya jumlah penjualan token 
CP dari yang sama untuk setiap proyek.

 - alan keluarnya adalah menjual kembali token yang ditukarkan ke udara di bursa.
 - Kami akan menggunakan uang itu untuk membeli kembali token CP dari bursa dan 

memompa kembali cadangan kami.
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KASUS PE U AA  T KE  A  A PSI ASA  

i setiap proyek, harus ada kasus dan likuiditas. ntuk memastikan bahwa token CP 
digunakan, petunjuk berikut harus diingat
Sebuah. Penulis yang menulis artikel dan memiliki suara lebih dari 0  akan dihargai 
dengan token. Token dapat dijual lebih lanjut di bursa atau ke dompet pada tahap 
selanjutnya .
b. Pemula, yang telah menjalani pendidikan dasar tentang CryptoProfile, akan diberi hadiah
sejumlah token CP.
c. Proyek yang menampilkan ICO mereka di cryptoprofile.com dapat menikmati layanan
ona bebas di bawah syarat dan ketentuan tertentu.

d. Proyek ICO unggulan memiliki akses ke C s tepercaya, tim pemasaran digital kami,
penasihat hukum, pengembang blockchain, tim P   penggalangan dana, dan mitra
ekosistem. Biaya minimal berlaku untuk layanan ini.
e. Token airdrop dapat dijual di bursa.
f. ari bursa, mereka dapat dijual dan diubah menjadi mata uang fiat.

atat
A. Perusahaan yang menggunakan CryptoProfile dalam pemasaran berbayar, mitra kami
dalam berbagai kolaborasi dan bahkan perusahaan atau situs web yang mengiklankan usaha
kami dapat memperoleh manfaat dengan hak istimewa token gratis.
B. Penulis yang membagikan komentar dan umpan balik mereka yang berharga melalui
email tentang konten kami di tooltip, deskripsi, artikel, dan forum, atau mengirimkan ulasan
mereka di situs web kami untuk membantu meningkatkan tidak hanya kuantitas tetapi
kualitas konten yang tersedia akan semakin intensif hak istimewa token CP.

ntuk catatan A dan B di atas  yang berisi airdrop koin lain  token yang koin  token bagus
meningkatkan airdrop . engan melakukan hal-hal yang disorot, CryptoProfile dapat
menyelesaikan masalah seperti spekulasi dalam cryptocurrency, tren kenaikan harga koin
yang stabil, proyek yang melakukan ICO dengan anggaran yang tidak memadai dan
mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.
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P P  
Proposisi nilai menyoroti manfaat yang dimiliki platform untuk berbagai pemangku 
kepentingan yang akan menggunakan platform.

n e tor
Investor mendapat manfaat paling besar karena mereka akan dapat memilih dari ICO yang 
ada yang CryptoProfile telah melakukan uji tuntas. Meskipun risikonya tidak pernah bisa 
sepenuhnya nol, risiko itu secara substansial diturunkan oleh model yang kami adopsi. Itu 
membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan permata asli di ceruk ICO dari 
ratusan palsu.

tartup 
Startup asli yang secara sah ingin mengumpulkan uang untuk bisnis yang layak dapat 
mengambil manfaat dengan meminta layanan pemasaran ICO kami. Kami akan melakukan 
penelitian intensif pada proyek tersebut. Setelah proyek dianggap sah, proyek dapat 
menjalankan penggalangan dana melalui platform kami menggunakan sistem airdrop kami.

ount  unter
Bounty unter secara konvensional dianggap hanya berguna dalam meningkatkan jumlah 
komunitas dan tidak berkontribusi banyak pada proyek ICO. CryptoProfile telah datang 
dengan perencanaan strategis untuk melibatkan Bounty unter dengan cara mereka 
berkontribusi pada proyek hingga potensi penuh mereka

- Bounty unter akan menerima token CP gratis selama mereka mendaftar sebagai
komunitas dan melakukan tugas-tugas yang diperlukan.
- Bounty unter akan mendapatkan insentif untuk memegang token CP dan juga menerima
airdrop dari token proyek ICO lainnya.
- Para Bounty unter yang memiliki token CP akan mendapat diskon lebih jika mereka ingin
berinvestasi dalam proyek ICO yang ditangani oleh CP.

Penuli
Para penulis yang terlibat dalam proyek CP ICO akan memiliki manfaat berikut

- Penulis juga akan menerima token CP.
- Penulis akan mendapatkan insentif untuk memegang token CP dan juga menerima
airdrop dari token proyek ICO lainnya.
- Para penulis yang memiliki token CP akan mendapatkan diskon lebih banyak jika
mereka ingin berinvestasi dalam proyek ICO yang ditangani oleh CP.

adan pengatur dan pemerinta
Selama bertahun-tahun, agen pemerintah memiliki masalah dalam upaya untuk 
menghilangkan penipuan dan penipuan dari industri cryptocurrency dengan sedikit 
keberhasilan. Namun, solusinya adalah pengaturan diri. CryptoProfile adalah langkah 
pertama dalam proses. Semakin banyak investor menyadari bahwa mereka dapat 
melakukan investasi yang kurang berisiko dengan menggunakan platform kami untuk uji 
tuntas, jumlah pump dan dump ICO akan hilang. Akibatnya, pemerintah akan dapat 
mencapai tujuannya untuk melindungi investor.
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6.0 A

RA IK A I 
CryptoProfile memiliki Ma  Ng Cheng eong sebagai salah satu pendiri yang memiliki 
tanggung jawab untuk merancang metodologi charting global dengan akurasi perkiraan 80  
sisa faktor tergantung pada berita dan pembaruan  pada pendeteksian spekulasi, yang 

meliputi kegiatan para pedagang besar yang di dunia crypto dikenal sebagai paus  atau 
hiu  dan individu atau kelompok spekulasi cryptocurrency. Bagan ini dikenal sebagai Ma i  

Ma imillian Analysis Chart dikenal sebagai MA Charting  yang membantu meminimalkan 
terperangkap dalam koin  token cryptocurrency berspekulasi. eferensi  https
www.cryptoprofile.com charting

Sistem pembuatan bagan ini telah terbukti sebagai panduan penting bagi banyak individu 
dan pedagang pemula yang menggunakan analisis teknis atau fundamental untuk 
menghindari terjebak dalam kenaikan dan kenaikan harga. Ini juga dapat membantu orang 
yang berpengalaman sebagai referensi penting untuk bertindak sebagai indikator yang lebih 
dapat diandalkan untuk bertindak. Seringkali orang melakukan kesalahan dengan membeli 
taruhan lebih tinggi dan kemudian menjualnya dengan nilai lebih rendah  masalah yang 
dapat dihindari oleh bagan ini. ungsi ini juga membantu mereka menemukan koin  token 
undervalued dan mengoptimalkan keuntungan. Bagan, yang perlu diingat, bukan saran 
keuangan tetapi analisis data.

Aspek dimensi dari fitur ini adalah sebagai berikut

1 Berlaku untuk semua koin  token kecuali Bitcoin BTC atau cryptocurrency lainnya yang
mendominasi cryptocurrency lainnya sebagai pasangan cryptocurrency utama dan dipatok
pada mata uang konvensional .
2 Pembuatan grafik harian berguna untuk memberikan referensi perdagangan harian
untuk 24 jam ke depan.

Sejarah -  bulan semakin lama transaksi harian, semakin baik  dapat membantu untuk
membuat keputusan perdagangan harian sehingga untuk  sampai  bulan mendatang
pembeli atau pedagang tidak akan membeli dengan harga lebih tinggi dan menjual dengan
harga harga yang lebih murah. Ini akan mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan
kerugian, terutama cryptocurrency dengan hyped up.
4 Ini bukan Analisis Teknis TA  dan juga Analisis undamental A .

ARSITEKTUR
CryptoProfile akan didasarkan pada arsitektur thereum yang mengandalkan Mesin irtual 

thereum untuk menjalankan transaksi. Kontrak pintar ini adalah perintah yang ditulis 
menggunakan Solidity untuk menyelesaikan transaksi yang didasarkan pada logika if-this-
then-that. Soliditas sebagai bahasa pemrograman membuatnya mudah untuk meningkatkan 
platform karena merupakan iterasi dari avaSript. Keuntungannya adalah bahwa setiap fitur 
berbasis thereum baru akan dengan mudah disesuaikan dengan platform CryptoProfile.

Platform berbasis thereum mengandalkan Proof-of-Stake POS sebagai pendekatan 
konsensus. Pilihan platform POS memungkinkan platform dilindungi dari serangan Sybil dan 

1 persen serangan dalam sistem berbasis PoS. Mesin irtual thereum memiliki salah satu 
dari kecepatan transaksi tercepat dalam industri mata uang digital. Kecepatan transaksi 
sangat cepat. Blok transaksi diperbarui setiap 1  detik. Ini dimungkinkan menggunakan 
penskalaan ukuran blok yang membatasi ukuran hingga sekitar 0 MB.
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P  P  D  MP
alam pemrograman, API adalah sekumpulan prosedur atau instruksi yang dapat 

digunakan untuk membuat aplikasi dan algoritma yang menyediakan fitur-fitur aplikasi atau 
sistem operasi tertentu. alam istilah awam, API menentukan bagaimana berbagai 
algoritma dalam aplikasi atau perangkat lunak harus berinteraksi. Mereka adalah blok 
bangunan dari blockchains. API dalam blockchain adalah protokol dan subrutin yang 
menentukan bagaimana berbagai algoritma dalam blockchain berinteraksi. Cluster 
CryptoProfile API memberikan platform kecepatan transaksi yang cepat, latensi rendah 
dalam transaksi dan kemampuan untuk menangani volume transaksi yang besar secara 
real-time.

P   D  M
K C mengacu pada Know our Customer dan AM  mengacu pada protokol AntiMoney 
aundering. i masa lalu, cryptocurrency populer digunakan oleh penjahat untuk mencuci 

uang mereka. K C dan AM  adalah protokol keamanan yang memungkinkan platform untuk 
memverifikasi bahwa pengguna tidak dikenal sebagai penjahat. CryptoProfile akan 
memasukkan protokol K C dan AM  ke dalam platform. Meskipun ini adalah teknik yang 
digunakan untuk mencegah pencucian uang, dalam industri pengiriman uang, mereka 
adalah pencegah terhadap individu jahat dengan motif buruk.

Ini memungkinkan platform untuk melakukan pemeriksaan latar belakang pada driver dan 
pelanggan. Ini adalah persyaratan untuk operasi di ni ropa, sebagian Asia dan Amerika 

tara. CryptoProfile akan memastikan untuk mematuhi persyaratan. K C akan wajib untuk 
semua produsen di platform untuk memastikan bahwa mereka adalah penjual asli dan 
bukan perantara yang berpura-pura menjadi produsen.
K C akan meninjau dokumen identifikasi dan alamat masing-masing individu.

Bukti identitas. Ini adalah dokumen yang dikeluarkan pemerintah yang membuktikan
identitas pengguna. Paspor atau dokumen I. . I in mengemudi tidak akan diterima
untuk identifikasi.

erifikasi alamat tempat tinggal. Ini dapat disetujui menggunakan tagihan utilitas dan
kartu tempat tinggal yang tidak lebih dari tiga bulan.

KEA A A
CryptoProfile blockchain menggunakan protokol keamanan yang berbeda untuk melindungi 
blockchain dari serangan Sybil, mencegah pengeluaran ganda dan pencurian koin oleh 
individu jahat. ang pertama adalah penggunaan algoritma hash yang efektif. CryptoProfile 
akan dibuat menggunakan fungsi hashing K CCAK2 . Ini menggunakan sebelas memiliki 
fungsi yang membuat sulit untuk diretas. Selain itu, ia juga menggunakan kriptografi kunci 
publik.

Pada dasarnya, kunci publik digunakan untuk menerima koin selama transaksi, tetapi 
otentikasi transaksi dilakukan menggunakan kunci pribadi. Penggunaan konsensus PO  
melindungi blockchain CryptoProfile dari serangan Sybil di mana individu jahat memberikan 
informasi palsu kepada pengguna di platform seperti kunci publik yang berbeda yang 
mengarah pada pencurian uang. Selain itu, pengeluaran ganda dicegah dengan 
mengautentikasi saldo akun. anya transaksi pertama yang akan diselesaikan sementara 
akun lain akan ditolak berdasarkan algoritma yang digunakan.
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IA A A  KE EPATA  P AT R
Mesin irtual thereum memiliki salah satu kecepatan transaksi tercepat di industri mata 
uang digital. Kecepatan transaksi sangat cepat. Blok transaksi adalah pembaruan setiap 1  
detik. Ini dimungkinkan menggunakan penskalaan ukuran blok eksklusif yang membatasi 
ukuran hingga sekitar 0 MB. Akibatnya, semua transaksi dikonfirmasi dalam hitungan detik 
dibandingkan dengan bitcoin yang terkadang memakan waktu hampir 10 menit.

thereum dapat menangani 1 00 transaksi per detik dan waktu blok hanya berjarak 1  detik. 
Kecepatan ini akan meningkat setelah thereum berhasil meluncurkan Casper dan 
menggunakan sharding untuk meningkatkan kecepatan.

Sebagai sistem POS-base, biaya transaksi jauh lebih rendah daripada di blockchain lainnya. 
Karena validator penguntit  tidak memerlukan mesin yang rumit dan intensif P  untuk 
mencapai konsensus, biaya transaksi lebih rendah karena insentif yang diperlukan untuk 
validator juga rendah.

K SE SUS
ntuk memasang cryptocurrency baru, Anda harus terlebih dahulu mengunduh versi inti 

dompet. ersi inti membutuhkan seluruh salinan blockchain untuk diunduh ke komputer 
Anda. Akibatnya, Anda tidak dapat menggunakan dompet versi lite karena dompet tidak 
memiliki kemampuan ini. Sebelum blockchain diunduh sepenuhnya, dompet Anda akan 
berada dalam kondisi yang dianggap belum matang. Kedewasaan dicapai dalam waktu 
sekitar 2-  jam. Ini 240 blok tepatnya. Anda dapat mengirim koin yang akan Anda 
pertaruhkan saat dompet dalam keadaan belum matang. Setelah ini, Anda harus pergi ke 
bagian pengaturan dan klik pada dompet membuka kunci untuk mempertaruhkan.

Anda akan diminta untuk menyelesaikan proses dengan memasukkan frasa sandi dompet 
Anda. Setelah sekitar 0 detik Anda akan menerima pesan yang mengatakan berharap untuk 
mendapatkan hadiah dalam periode tertentu. ormat ini diberikan dalam hitungan menit, 
jam, dan hari. Penting untuk dicatat bahwa keamanan dompet Anda belum hilang. Anda 
masih diharuskan memberikan frasa sandi saat mengirim koin kepada orang lain. uga, 
biarkan dompet Anda beroperasi 24  untuk memaksimalkan keuntungan. Bunga 
bertambah dan semakin lama Anda dipertaruhkan, semakin banyak yang Anda hasilkan. 
Seperti disebutkan, imbalan yang dipertaruhkan adalah bunga  persen per tahun.
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7.0 T M

7.1 TI  I TI 

https://www.linkedin.com/in/max-ng-bb030b63/
Max Ng (Managing Director, Co-founder) o o i
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https://www.linkedin.com/in/jaclyn-lim-b42510ba/

Jaclyn Lim (Deputy Managing Director, Co-founder) adalah seorang pengusaha serial 
yang telah memimpin beberapa perusahaan baru, ia memiliki pengalaman mendalam dalam 
mengoordinasi dan menerapkan strategi administrasi secara tepat waktu. Keahlian 
manajemennya termasuk manajemen konten, memulai hubungan klien baru, mengelola 
jaringan transaksi dan memberikan dukungan pemasaran kepada klien yang ada dan 
potensial.

aclyn memiliki pengetahuan untuk mengembangkan peluang di ruang blockchain termasuk 
membangun hubungan pelanggan dan investor untuk secara efektif menangani semua aspek 
siklus hidup proyek, mulai dari sumber klien, uji tuntas, negosiasi, analisis penilaian, dan 
peluncuran. Kekuatan intinya termasuk mengembangkan dan melaksanakan strategi bisnis, 
memberikan saran strategis, mempersiapkan dan mengimplementasikan rencana bisnis yang 
komprehensif untuk memfasilitasi pencapaian dengan merencanakan operasi yang hemat 
biaya dan kegiatan pengembangan pasar.

aclyn memiliki kompetensi untuk mendelegasikan tanggung jawab dan mengawasi tim, 
memberikan bimbingan dan motivasi untuk mendorong kinerja maksimal. Kompetensi intinya 
yang lain adalah menganalisis situasi yang bermasalah dan memberikan solusi untuk 
memastikan pertumbuhan. ia sangat berpengalaman dalam manajemen konten, membaca 
grafik spekulasi dan pribadi yang teliti. ia adalah investor serial terkenal dengan investasi di 
lebih dari 10 ICO dengan rekor keuntungan 100 . ia juga berdagang melalui grafik MA I dan 
mendapat untung.

https://www.linkedin.com/in/charles-ram-990a60124/
Charles Ram (Sales & Marketing Director, Co-founder) adalah mantan Agen Pools as 
ottery  Singapura di mana ia sibuk selama lebih dari 0 tahun. ia juga telah menjadi pemilik 
oshcomfort  selama 2  tahun dan telah menerima banyak penghargaan dari Spirit of 

nterprise. Karena dia selalu memiliki keahlian untuk pemasaran, dia menghadiri banyak 
kursus di bidang yang sama dan memulai investasi crypto dua tahun lalu.
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https www.linkedin.com in cryptoprofile
Kelvin Lew (Digital Marketing Director, Co-founder) adalah ahli digital asli dengan lebih 
dari 12 tahun pengalaman di bidang digital. ia sangat bersemangat dalam hal 
memanfaatkan alat pemasaran yang tepat serta cara berekspresi yang tepat untuk 
melibatkan audiensi yang tepat. Pemasaran Kinerja  Memanfaatkan berbagai saluran media 
seperti acebook, inkedIn 1 .000 pengikut dicapai dalam 2 bulan , oogle, Twitter, dan 
banyak lagi.
Pembuatan Permintaan Masuk  melalui S O aman, MAN A  ink Building menggunakan 
Ninja Outreach dan Bu Sumo, dan iset Kata Kunci  Topik Ahrefs, S Mrush .

https://www.linkedin.com/in/alan-lew-7b9541b1/
lan e  ie  e ni al i er  o ounder  telah berkecimpung dalam bisnis 

pengembangan situs web untuk KM selama lebih dari lima tahun. ia memiliki 
pengalaman dalam memandu startup di industri yang menghadapi konsumen untuk 
menentukan posisi merek dan titik sentuh pengalaman pengguna.
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https://www.linkedin.com/in/amarpreetsingh2/ 
Amarpreet Singh (Global Business Development Director), Amar adalah salah satu 
advokat terkemuka dan anggota komunitas lobal Blockchain, Penasihat Senior dari lobal 
Blockchain oundation dan anggota ewan Penasihat dari banyak proyek Blockchain di 
seluruh dunia.

Seorang penggemar Teknologi  igital dan profesional berpengalaman dengan pengalaman 
bertahun-tahun dalam operasi, konsultasi dan inovasi industri teknologi, latar belakang 
Amar termasuk bekerja dengan perusahaan tingkat 1 seperti Microsoft Manajer Operasi 
APOC , Bank unia Konsultan Infrastruktur Senior dan Penasihat konomi , Airbus dll., an 
memberi nasihat kepada startup dan berbicara di berbagai forum teknologi.

atar belakang pendidikannya meliputi B. . Ilmu Komputer  dan tiga gelar Master dari tiga 
niversitas di seluruh dunia termasuk MBA dari National niversity of Singapore . Amar 

adalah salah satu advokat terkemuka dan anggota yang berkontribusi dalam komunitas 
lobal Blockchain, dan merupakan Anggota ewan Penasihat dari banyak proyek Blockchain 

di seluruh dunia. Amar adalah individu yang sangat sering bepergian, dan pengetahuan 
serta pengalamannya yang luas telah menguntungkan banyak organisasi dan proyek yang ia 
kerjakan di seluruh dunia.

https://www.linkedin.com/in/andrew-se-bb25a2a9/
Andrew Se (Co-Founder) adalah orang pertama yang memperkenalkan kami ke dunia 
cryptocurrency dan blockchain. ia adalah Analis Crypto berpengalaman yang mampu 
mengevaluasi teknologi, model bisnis, tren pasar dan insentif bersama dengan mengelola 
200  jenis token yang berbeda.
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7.2 PARTNER
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8.0 A A A A AA

8.1 HAR A T KE  A  ISTRI USI
Penjualan token bertujuan untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk 
mengembangkan platform dan menyediakan biaya pemasaran dan operasional yang 
memadai. Total pasokan token adalah .4 1.01  token CP. Penjualan token akan memiliki 
soft cap dan hard cap masing-masing $1.1 2.  dan $ 0.4 .808. Alokasi token melibatkan 
1 ,  dalam penjualan pribadi, 1 ,  dalam pra-penjualan dan 2 ,4  dalam ICO. 10  
tambahan akan dicadangkan, 1 ,  akan menjadi uang unggulan 2, 2  akan menjadi uang 
unggulan 1, ,  akan dicadangkan untuk tim sedangkan  akan digunakan untuk kampanye 
hadiah.

8.2 KETERA A  T KE

Nama Koin
Simbol: 
Tipe Koin:
Algoritma ashing:   
Softcap  

ardcap   
Kampanye Bounty
Pendekatan konsensus  

aktu blok POW  
Penjualan Pribadi:
Tanggal mulai ICO:
Tanggal Pra-penjualan:

urasi ICO

Token CryptoProfile
CP
ERC20 token
KECCAK256
$1,1 2,
$ 0,4 ,808
sebagian dari Presale
PO  Bukti-Kerja
15 etik
1 November 2018
1 Februari 2019
1 Januari 2019
Sampai 28 ebruari 201  atau ketika hard cap
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8.3 PE A AATA  A A 
Pemanfaatan dana akan berbeda tergantung pada jumlah yang dikumpulkan. Ada soft cap dan 
hard cap. Berikut ini adalah bagaimana hasil akan digunakan dalam jumlah yang berbeda.

PE A AATA  PE A AA  S T AP   UTA
Ada kemungkinan bahwa jumlah yang dinaikkan akan memenuhi soft cap. Pemanfaatan 
terbesar adalah dengan biaya Pendaftaran sebesar 18, , tim konten sebesar 14,  diikuti 
oleh tim pemasaran sebesar 14,  dan tim TI sebesar 14,1 . Tim penjualan akan 
membutuhkan 10,1 , biaya rujukan ,8  dan CP  , . Akuntansi akan menggunakan 2,2  
tim konsultan akan menggunakan ,  sementara sewa kantor akan menggunakan 2, . 
Pemanfaatan dana ditunjukkan dengan baik di diagram lingkaran berikut.
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 UTA I AIKA  
ika setidaknya  juta dinaikkan, penggunaan dana akan berubah sebagai berikut. Biaya 

pendaftaran 2, , tim konten 11,2  diikuti oleh tim pemasaran 1 ,1 , dan tim TI 12,8 . Tim 
penjualan akan membutuhkan ,1 , biaya rujukan di 2,1  dan CP  di 12, . Akuntansi akan 
menggunakan ,4 , tim konsultan akan menggunakan 11,0  sementara sewa kantor akan 
menggunakan 4, . Tim operasi akan menggunakan ,8  sementara tim keamanan akan 
menggunakan , .
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$14 UTA
ika setidaknya 14 juta dinaikkan, penggunaan dana akan berubah sebagai berikut. Biaya 

pendaftaran sebesar 2,8 , tim konten sebesar ,8  diikuti oleh tim pemasaran sebesar 
2 ,0  dan tim IT sebesar 1 , . Tim penjualan akan membutuhkan , , biaya rujukan 

,1  dan CP  pada 12,2 . Akuntansi akan menggunakan , , tim konsultan akan 
menggunakan 8,  sementara sewa kantor akan menggunakan ,4 . Tim operasi akan 
menggunakan ,  sementara tim keamanan akan menggunakan ,2 .
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$21 UTA
ika setidaknya 21 juta dinaikkan, penggunaan dana akan berubah sebagai berikut. Biaya 

pendaftaran sebesar ,1 , tim konten sebesar 11,1  diikuti oleh tim pemasaran sebesar 
2 ,  dan tim TI sebesar 11, . Tim penjualan akan membutuhkan ,0 , biaya rujukan 4,0  
dan CP  12,2 . Akuntansi akan menggunakan , , tim konsultan akan menggunakan ,  
sementara sewa kantor akan menggunakan 2, . Tim operasi akan menggunakan ,  
sementara tim keamanan akan menggunakan 4, .
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HARD CAP
ika setidaknya 0,4  juta dinaikkan, penggunaan dana akan berubah sebagai berikut. Biaya 

pendaftaran sebesar , , tim konten sebesar 11,0  diikuti oleh tim pemasaran sebesar 
1 ,  dan tim TI sebesar 1 , . Tim penjualan akan membutuhkan , , biaya rujukan 4,0  
dan CP  12,0 . Akuntansi akan menggunakan 4,0 , tim konsultan akan menggunakan ,4  
sementara sewa kantor akan menggunakan 2,8 . Tim operasi akan menggunakan ,8  
sementara tim keamanan akan menggunakan 4,8 .
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9.0 A A A

Tim CryptoProfile menyadari ada masalah di pasar ICO pada 201  dan pada kuartal ketiga 
mereka mulai membangun komunitas menggunakan hatsApp dan pendanaan gabungan. 
Pada kuartal ke-4 tahun 201 , tim menyatakan edukasi tentang taktik pembelian dan penjualan 
koin dan token cryptocurrency.

Selama kuartal 1 dan 2 201 , tim mendapatkan pendidikan tentang cara berinvestasi di ICO dari 
para ahli. Pada kuartal  dan 4 201 , tim membangun situs web untuk pemula. Pada kuartal 
pertama tahun 2018, tim mengembangkan grafik, deskripsi koin, dan tip alat untuk memulai. 
Menjelang kuartal kedua, situs web yang lebih profesional dibuat dengan tata letak baru, 
gateway pembayaran, langganan 1 tingkat, dan uji coba pasar dilakukan.

Karena menjalankan responsif, pada kuartal ke-  daftar ICO dikembangkan, Tampilan seluler 
baru untuk situs web diintegrasikan, dan uji coba untuk melihat C dilakukan. Kuartal ke-4 
tahun 2018 melibatkan pengembangan blockchain, integrasi blockchain dengan situs web baru, 
pembaruan berita dan penjualan ICO Pribadi akan dilakukan.

Pada tahun 201 , CryptoProfile akan meningkatkan ke titik deteksi yang lebih tinggi untuk 
strategi pembelian, penjualan, atau penyimpanan yang tepat waktu dengan gelombang lliot 
yang sebelumnya telah digunakan dalam fore  dan pasar saham sebelum mereka memiliki 

penilaian keuangan yang tepat . Peluncuran paten kami juga berpotensi. Kuartal pertama 201  
melibatkan peluncuran pra-penjualan, ICO, dompet dan peluncuran uji coba. Ada kemungkinan 
bahwa ICO airdrop pertama lainnya akan dilakukan pada kuartal pertama.

Pada kuartal 2, kalender dan rig penambangan akan menjadi proyek utama yang dikejar. Pada 
kuartal ketiga, sebuah orum akan dikembangkan sementara kuartal keempat akan melibatkan 
kepatuhan dengan banyak undang-undang yang ada oleh regulator seperti S C dan MAS.

Kuartal 1 dan 2 atau 2020 akan melihat pengembangan API yang memiliki integrasi pasar dan 
pertukaran untuk membuatnya lebih mudah untuk bertukar dan memperdagangkan token 
airdrop. Akhirnya, kuartal  dan 4 tahun 2020 akan melihat pengembangan aplikasi mobile 
untuk platform tersebut. Proyek pengembangan lebih lanjut akan dikomunikasikan kepada 
pengguna melalui forum khusus untuk menanggapi setiap perubahan dalam industri.





10.0 Q&A

PERTA AA  A  SERI  IA UKA  
Berikut ini adalah beberapa pertanyaan umum yang diberikan oleh orang tentang 
CryptoProfile.

tanggal erapa untuk etiap a e pen ualan token nda
Kami memiliki penjualan pribadi yang dimulai pada 1 November 2018 dan berlangsung 
hingga akhir esember 2018. Pra-penjualan kami berlangsung dari 1 anuari 201  hingga 1 
anuari sementara ICO beroperasi dari 1 ebruari 201  hingga 28 ebruari 201 .

erapa umla  minimum untuk diin e ta ikan
Selama Pra-penjualan, jumlah minimum adalah $ 00 sementara penjualan publik akan 
memiliki jumlah investasi minimum $100.

paka  akan ada periode token terkun i untuk in e tor e ar
a, alasan penguncian adalah untuk memastikan bahwa rencana tersebut tidak tergelincir 

oleh penarikan mendadak dari investor tersebut. Namun, ini tidak mengambil keuntungan 
dari platform.

Pertukaran mana ang akan egera terda tar token nda
Kami sedang dalam pembicaraan dengan beberapa pertukaran utama di seluruh dunia, dan 
kami akan mengungkapkan informasi tentang situs spesifik yang akan terdaftar setelah ICO 
berakhir pada 28 ebruari 201 .

kanka  r ptoPro ile mem akar token ang ter i a ika ard ap tidak ter apai  
Tidak. Kami sebagai gantinya akan tetap di cadangan kami untuk rilis di masa depan untuk 
membantu memberikan layanan di masa depan.

apan token ke ulan
Kami tidak suka berspekulasi. Namun, pemegang token akan diberi hadiah dengan airdrop 
yang memberi mereka pengembalian investasi yang layak.

Mengapa token komunita  tentang pendidikan
Permintaan untuk pendidikan blockchain dan cryptocurrency terus meningkat, dan kami ada 
di sini untuk melayani pasar ini karena kami percaya dalam memberikan kembali dan 
potensi jangka panjang dari blockchain dan cryptocurrency.

iapa pe aing utama kita
i ruang cryptocurrency, kami tidak memposisikan diri untuk memiliki pesaing. Sebagai 

gantinya, kami bekerja dengan mitra di komunitas yang mungkin menawarkan layanan yang 
sama untuk memastikan bahwa pengguna mendapatkan uji tuntas terbaik sebelum 
berinvestasi di ICO.



agaimana nda meng argai token nda
Nilai token kami sangat tergantung pada perspektif komunitas.

agaimana ara a a mem eli token P
Anda harus mulai dengan membuat akun di ceito.io untuk berinvestasi.

paka  nda akan mengem alikan uang kami ika o t ap tidak ter apai
Iya . Kami akan mengembalikan uang melalui metode pembayaran apa pun yang kami terima 
pada awalnya.

paka  akan ada tautan tera ilia i agi a a untuk mempromo ikan  nda
Iya . ihat program karunia kami di bitcointalk.com.

agaimana men adi per akilan re mi
Anda dapat memeriksa status admin CM manajer komunitas  resmi untuk status admin 
CryptoProfile.

Mengapa tidak ada pena i at  di kerta  puti  nda
Tidak ada kebutuhan untuk penasihat ICO karena komunitas kami terdiri dari banyak ICO, 
blockchain dan penasihat hukum.

paka  nda akan erali  ke mainnet etela  pro ek dilun urkan
a, kami bermaksud beralih ke testnet. Pertama, dompet untuk fiat untuk membeli  menjual 

token CP secara langsung tanpa melalui pertukaran.

uda ka  pro ek nda mengem angkan trategi angka pendek dan angka pan ang
Iya . Strategi jangka panjang adalah membawa sebanyak mungkin proyek.

paka  per akilan nda terli at dengan komunita
a, perwakilan kami telah secara aktif terlibat dengan komunitas kami.

agaimana nda memperta ankan pemegang token kon tan e ingga token nda 
ta il dan dapat meng arapkan pertum u an nilai ang kon i ten a kan etela  ke 
ulan

Tidak ada jaminan pada harga token dan apakah akan ke bulan atau tidak. Namun, token 
memang memiliki utilitas karena akan digunakan untuk menyediakan layanan pemasaran ICO 
pada platform. Oleh karena itu, ia akan memiliki pertumbuhan yang lebih stabil dibandingkan 
dengan token yang murni spekulatif.

agaimana nda memperta ankan nilai token nda ika ada in e tor ang 
memutu kan untuk men ual kepemilikan token mereka
Karena kami telah memiliki model bisnis kerja yang sukses dengan komunitas crypto yang 
luas menghasilkan pendapatan, kami akan dapat membeli kembali token untuk 
mempertahankan nilai karena kami akan terus mendapatkan airdrop dari proyek klien kami.



paka  akan ada in e tor in titu ional ang terli at dalam pro ek nda pada ta ap 
pra  dan 
Kami sedang berdiskusi dengan beberapa C s dan keluarga kantor , dan secara umum, 
mereka cukup tertarik. Kami sedang memilah semua syarat dan ketentuan.

paka  pro ek  kami ukup tran paran di andingkan dengan pro ek  lainn a
a, kami memiliki model ekonomi token yang rumit dan transparan untuk diproyeksikan 

kepada investor kami dibandingkan dengan proyek ICO lainnya.

agaimana nda akan menarik le i  an ak in e tor erin e ta i di pro ek  nda
Karena kami memiliki Komunitas Crypto yang luas serta mitra pertukaran, menarik investor 
bukanlah masalah. Setelah dana terkumpul, kami akan dapat terlibat lebih jauh lagi dengan 
P  Media dan Pemasaran Media Sosial dan membangun komunitas Crypto yang lebih besar. 
Ini juga akan memungkinkan kami untuk mendukung proyek ICO kami dan proyek klien kami 
menghasilkan lebih banyak airdrop untuk komunitas kami dan perusahaan kami.
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PERTI A A  HUKU  RISIK  A  PE A KA A
Anda harus membaca bagian Pertimbangan ukum, isiko, dan Penyangkalan  
berikut secara lengkap sebelum

Menggunakan buku putih ini dan segala dan semua informasi yang tersedia di situs web
Infochain oldings Private imited sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan
hukum Singapura dengan nomor pendirian 201 1 K dan memiliki kantor terdaftar
yang berlokasi di CT B the Perusahaan  dan CryptoProfile terletak di http
cryptoprofile.com Situs eb .
Berpartisipasi dalam penjualan token perusahaan yang diuraikan dalam kertas putih ini

Penjualan Token . Bagian Pertimbangan ukum, isiko, dan Penyangkalan  ini
berlaku untuk kertas putih ini dan semua informasi yang tersedia di situs web. Isi bagian
Pertimbangan ukum, isiko, dan Penyangkalan  ini menguraikan http  

cryptoprofile.com syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Anda sehubungan dengan

i Penggunaan kertas putih ini oleh Anda dan semua informasi yang tersedia di situs web.
ii Partisipasi Anda dalam penjualan token, di samping syarat dan ketentuan lain yang dapat

kami terbitkan dari waktu ke waktu terkait dengan buku putih ini, situs web, dan penjualan
token ketentuan seperti itu mulai sekarang akan disebut sebagai Ketentuan . Bagian
Pertimbangan ukum, isiko, dan Penyangkalan  ini dapat diperbarui dari waktu ke waktu

dan akan diterbitkan sebagai bagian dari versi terbaru dari kertas putih yang akan tersedia di
situs web. Anda harus membaca versi lengkap dari kertas putih yang tersedia di situs web
sebelum berpartisipasi dalam penjualan token.

Informasi yang diuraikan dalam bagian Pertimbangan ukum, isiko, dan Penyangkalan  ini 
mungkin tidak lengkap dan tidak menyiratkan unsur-unsur hubungan kontrak. sementara 
kami melakukan segala upaya yang wajar untuk memastikan bahwa semua informasi  i  
dalam kertas putih ini  dan ii  tersedia di situs web semua informasi dalam kertas putih dan 
semua informasi yang tersedia di situs web yang selanjutnya disebut sebagai informasi yang 
tersedia  adalah akurat, dan terkini. Namun, materi semacam itu sama sekali bukan saran 
profesional. Individu yang ingin berpartisipasi dalam penjualan token harus mencari nasihat 
profesional independen sebelum bertindak berdasarkan informasi yang tersedia.



PERTI A A  HUKU

Perusahaan telah menggunakan upaya yang masuk akal untuk mendekati penjualan token 
secara bertanggung jawab dan masuk akal. Mengingat ketidakpastian hukum dari teknologi 
buku besar yang didistribusikan, bisnis dan kegiatan serta cryptocurrency dan bisnis dan 
aktivitas terkait cryptocurrency di sejumlah yurisdiksi, perusahaan telah menghabiskan 
waktu dan sumber daya untuk mempertimbangkan pendekatan bisnisnya dan di mana ia 
mengusulkan untuk beroperasi sekarang dan di masa depan. Perusahaan telah bekerja 
dengan perlu memasukkan firma hukum  sehubungan dengan masalah hukum Singapura. 
Perusahaan belum mengambil nasihat hukum lainnya di yurisdiksi lain mana pun.

engan demikian, dimungkinkan bahwa token CP perusahaan yang dijelaskan dalam buku 
putih ini dan yang merupakan subjek dari token sale Token  dapat terdiri dari keamanan di 
yurisdiksi Anda atau penawaran untuk dijual oleh perusahaan token di yurisdiksi Anda 
mungkin merupakan kegiatan yang diatur atau dilarang. Perusahaan tidak menerima 
tanggung jawab atau pertanggungjawaban kepada Anda dalam situasi ini atau keadaan 
lainnya. Anda sangat disarankan untuk mengambil nasihat hukum independen sehubungan 
dengan legalitas partisipasi Anda dalam penjualan token dan pembelian token di wilayah 
hukum Anda.

Token adalah token utilitas fungsional yang dirancang untuk digunakan hanya pada platform 
bisnis perusahaan yang belum dikembangkan. Token bukan surat berharga. Sementara 
perusahaan bermaksud untuk mendekati berbagai penyedia pertukaran yang diatur dan 
tidak diatur untuk mendaftar token, perusahaan tidak dapat menjamin bahwa token akan 
dapat ditaklukkan pada pasar yang diatur atau tidak diatur atau primer atau sekunder. ika 
Anda membeli token, pembelian Anda tidak dapat dikembalikan atau ditukar.

Perusahaan tidak merekomendasikan pembelian token untuk tujuan investasi spekulatif. 
Token tidak memberi Anda hak atas ekuitas, tata kelola, pemungutan suara atau hak atau 
hak serupa di perusahaan atau perusahaan afiliasinya. Token dijual sebagai produk digital, 
mirip dengan perangkat lunak yang diunduh, musik digital dan sejenisnya. Perusahaan tidak 
merekomendasikan Anda membeli token kecuali Anda memiliki pengalaman sebelumnya 
dengan token kriptografi, perangkat lunak berbasis blockchain, dan teknologi buku besar 
yang didistribusikan dan kecuali Anda telah mengambil saran profesional independen.

Perusahaan dapat memilih untuk membuat Informasi yang tersedia dalam berbagai bahasa. 
ika ada pertentangan antara versi bahasa Inggris dari informasi yang tersedia dan versi 

bahasa asing, versi bahasa Inggris akan berlaku.



PE ATASA  RE I A
arga kota, warga negara, penduduk pajak atau lainnya , pemegang kartu hijau dan  atau 

orang terbatas dari yurisdiksi terbatas mana pun tidak dii inkan untuk berpartisipasi dan 
secara tegas dilarang berpartisipasi dalam penjualan token. Istilah urisdiksi Terbatas  
berarti dan meliputi  i  Amerika Serikat  ii  epublik akyat Cina  iii  Korea Selatan
iv ietnam  v  Kanada  dan yurisdiksi lain yang melarang atau mensyaratkan pengawasan,

peri inan, kepatuhan terhadap peraturan, kepatuhan hukum dan  atau persetujuan
sebelumnya dari otoritas atau badan pengatur atau yang serupa  atau dari badan moneter
atau sekuritas atau otoritas untuk

a Kepemilikan, penyebaran, atau komunikasi informasi yang tersedia.
B Partisipasi dalam penjualan token dan  atau pembelian token dan  atau penawaran

untuk penjualan token atau aktivitas atau produk serupa.

Istilah Orang Terbatas  mengacu pada perusahaan, perusahaan, kemitraan, kepercayaan, 
korporasi, entitas, pemerintah, negara bagian atau lembaga negara lain atau badan atau 
asosiasi berbadan hukum atau tidak berbadan hukum lainnya, atau kemitraan apakah 
memiliki kepribadian hukum yang terpisah atau tidak  yang didirikan dan  atau secara 
hukum ada di bawah hukum yurisdiksi terbatas termasuk dalam kasus Amerika Serikat, di 
bawah hukum federal Amerika Serikat atau di bawah hukum negara mana pun .

Token tidak dimaksudkan untuk membentuk, dan tidak akan merupakan, ekuitas atau 
sekuritas dalam bentuk apa pun  di wilayah hukum mana pun. Buku putih ini bukan 
merupakan prospektus atau dokumen penawaran dalam bentuk apa pun dan Informasi 
yang tersedia tidak dimaksudkan untuk merupakan penawaran efek atau permintaan 
investasi dalam sekuritas di yurisdiksi mana pun. Perusahaan tidak memberikan pendapat 
atau saran apa pun untuk membeli, menjual, atau bertransaksi dengan token, dan 
penyajian, publikasi atau komunikasi dari semua atau bagian mana pun dari informasi yang 
tersedia tidak akan menjadi dasar, atau dapat diandalkan sehubungan dengan dengan, 
kontrak atau keputusan investasi apa pun.

TI AK A A SARA
Tidak ada bagian dari informasi yang tersedia yang dapat dianggap sebagai nasihat bisnis, 
hukum, dan keuangan atau pajak mengenai perusahaan, token, token sale atau hal-hal yang 
terkait dengan semua atau bagian dari informasi yang tersedia. Anda harus berkonsultasi 
dengan penasihat hukum, keuangan, pajak atau profesional Anda sendiri mengenai 
informasi yang tersedia. Anda harus menyadari bahwa Anda mungkin diharuskan 
menanggung risiko keuangan dari setiap pembelian token untuk jangka waktu tidak 
terbatas.

                                                China, Ethiopia, Iran, Republik Islam Irak, Sri Lanka, Korea Utara, Republik Arab Suriah, Trinidad dan Tobago, Amerika Serikat, Yaman
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PE ATASA  TA U  A A
alam keadaan apa pun perusahaan atau karyawan, pejabat, direktur, mitra, wali, 

perwakilan, agen, penasihat, kontraktor, atau sukarelawan perusahaan saat ini atau 
mantan karyawan mulai sekarang disebut Perwakilan Perusahaan  tidak bertanggung 
jawab atau bertanggung jawab atau bertanggung jawab dengan cara apa pun kepada 
pembeli token atas kehilangan keuntungan atau sebaliknya atau untuk kehilangan 
tabungan atau kerusakan insidental, langsung, tidak langsung, khusus atau 
konsekuensial dalam setiap kasus yang timbul dari atau dari atau sehubungan dengan

i Kegagalan oleh perusahaan atau perusahaan afiliasinya untuk memberikan atau
merealisasikan semua atau sebagian dari proyek atau platform atau jaringan keanggotaan
atau fitur token yang dijelaskan dalam atau dipertimbangkan oleh informasi yang tersedia
ii Penggunaan Anda atau ketidakmampuan untuk menggunakan kapan saja layanan atau

produk atau platform atau jaringan keanggotaan atau token yang ditawarkan oleh
perusahaan
iii Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini oleh perusahaan atau oleh perwakilan

perusahaan atau oleh Anda atau oleh pihak ketiga mana pun
iv Segala risiko keamanan atau pelanggaran keamanan atau ancaman keamanan atau

serangan keamanan atau pencurian atau kehilangan data termasuk tetapi tidak terbatas pada
serangan hacker, kehilangan kata sandi, kehilangan kunci pribadi, atau hal serupa lainnya
v Kesalahan atau kesalahan dalam kode, teks, atau gambar yang terlibat dalam penjualan

token atau informasi apa pun yang tersedia
Atau

vi Setiap informasi yang terkandung atau dihilangkan dari informasi yang tersedia
vii epresentasi janji harapan atau garansi yang timbul atau konon muncul  dari informasi

yang tersedia
viii olatilitas harga token di negara mana pun dan  atau di bursa atau pasar apa pun
diatur, tidak diatur, primer, sekunder atau lainnya
i Pembelian, penggunaan, penjualan, penjualan kembali, penebusan, atau token lainnya

Kegagalan Anda untuk mengamankan dengan benar kunci pribadi apa pun ke dompet
yang berisi token, secara bersama-sama disebut, al-hal yang ikecualikan

Informasi yang tersedia termasuk situs web dan buku putih  dan token disediakan 
berdasarkan sebagaimana adanya  dan tanpa pernyataan atau jaminan apa pun, baik 
tersurat maupun tersirat. Anda memikul semua tanggung jawab dan risiko terkait 
penggunaan informasi yang tersedia dan pembelian token dalam jumlah berapa pun serta 
penggunaannya. ika hukum yang berlaku tidak mengi inkan semua atau sebagian dari 
batasan tanggung jawab di atas berlaku untuk Anda, batasan akan berlaku hanya untuk 
Anda semaksimal yang dii inkan oleh hukum yang berlaku.

Sejauh dii inkan oleh hukum yang berlaku, Anda dengan ini tanpa dapat ditarik kembali 
dan tanpa syarat

i Semua dan segala klaim baik aktual atau kontinjensi dan apakah sebagai karyawan,
pemegang kantor, wali amanat, agen, kepala sekolah atau dalam kapasitas lain apa pun atau
bagaimanapun juga  termasuk, tanpa batasan, klaim untuk atau terkait dengan masalah
tanggung jawab yang dikecualikan , setiap pembayaran atau pembayaran kembali uang,
ganti rugi atau yang Anda miliki terhadap perusahaan atau perwakilan perusahaan.
ii epaskan dan keluarkan perusahaan dan semua perwakilan perusahaan dari setiap dan

semua kewajiban apa pun bentuknya atau apa pun yang timbul  yang mungkin mereka
miliki untuk Anda.



ika karena alasan apa pun, Anda selanjutnya akan membawa atau memulai tindakan atau 
proses hukum apa pun sehubungan dengan klaim yang diklaim akan dilepaskan dan 
diberhentikan sesuai dengan paragraf ini atau ketentuan ini, atau dengan cara lain 
berupaya mengajukan klaim tersebut terhadap perusahaan atau perwakilan perusahaan, 
maka Anda dengan ini tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat melakukan untuk 
mengganti rugi, dan tetap mengganti rugi perusahaan dan semua perwakilan perusahaan 
sepenuhnya atas permintaan dari dan terhadap

a Semua kewajiban atau kerugian yang diderita oleh perusahaan atau perwakilan
perusahaan.
b Semua biaya, ongkos dan pengeluaran yang masuk akal termasuk tanpa batasan biaya

dan pengeluaran hukum yang wajar  yang wajar dan pantas dikeluarkan oleh perusahaan
atau perwakilan perusahaan, dalam setiap kasus, karena atau sehubungan dengan membawa
atau memulai tindakan tersebut atau mengejar klaim tersebut oleh Anda.

ika ada ketentuan atau bagian-ketentuan dari bagian Pertimbangan ukum, isiko dan 
Penyangkalan  ini menjadi atau menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan, itu 
akan dianggap dimodifikasi sejauh yang diperlukan untuk membuatnya valid, sah dan dapat 
ditegakkan. ika modifikasi semacam itu tidak dimungkinkan, ketentuan yang relevan atau 
ketentuan bagian akan dianggap dihapus. Setiap modifikasi untuk
atau penghapusan ketentuan atau bagian-ketentuan dalam bagian Pertimbangan ukum, 

isiko, dan Penyangkalan  ini tidak akan memengaruhi validitas dan keberlakuan dari bagian 
Pertimbangan ukum, isiko, dan Penyangkalan  lainnya.

TA PA REPRESE TASI  ARA SI
Sekalipun ada ketentuan lain dari ketentuan ini atau pernyataan yang dibuat secara tersurat 
atau tersirat dalam informasi yang tersedia, perusahaan tidak membuat atau mengaku 
membuat, dan dengan ini menafikan, jaminan representasi apa pun yang melakukan atau 
perjanjian dalam bentuk apa pun untuk entitas atau orang, termasuk jaminan representasi 
apa pun yang melakukan atau perjanjian sehubungan dengan kebenaran, keakuratan dan 
kelengkapan dari setiap informasi yang tercantum dalam informasi yang tersedia.

TA PA REPRESE TASI  ARA SI
engan cara apa pun mengakses dan  atau menerima kepemilikan atau komunikasi dari 

semua atau sebagian dari informasi yang tersedia, Anda mewakili dan menjamin dan akan 
dianggap mewakili dan menjamin  kepada perusahaan pada tanggal akses tersebut atau 
pada tanggal terbaru di mana Anda memiliki semua atau sebagian dari informasi yang 
tersedia sebagai berikut

a Anda berusia di atas 18 delapan belas  tahun
B Anda setuju dan mengakui bahwa token bukan merupakan saham atau ekuitas atau surat

berharga atau instrumen keuangan atau investasi dalam bentuk apa pun di yurisdiksi apa
pun
c Anda setuju dan mengakui bahwa informasi yang tersedia termasuk buku putih dan situs

web  bukan merupakan prospektus atau dokumen penawaran dalam bentuk apa pun dan
tidak dimaksudkan untuk menjadi penawaran surat berharga di yurisdiksi mana pun atau
ajakan untuk berinvestasi di sekuritas dan Anda tidak terikat untuk menandatangani kontrak
apa pun atau komitmen hukum yang mengikat dan tidak ada cryptocurrency atau bentuk
pembayaran lainnya yang akan diterima berdasarkan informasi yang tersedia
d Anda setuju dan mengakui bahwa tidak ada otoritas pengawas yang memeriksa atau

menyetujui informasi yang tersedia, tidak ada tindakan yang akan atau akan dilakukan
berdasarkan undang-undang, persyaratan peraturan atau aturan dari setiap yurisdiksi dan
publikasi, distribusi atau penyebaran semua atau setiap bagian dari informasi yang tersedia
untuk Anda tidak menyiratkan bahwa berlaku
hukum, persyaratan peraturan atau peraturan telah dipenuhi



e Anda setuju dan mengakui bahwa informasi yang tersedia, usaha dan  atau penyelesaian
penjualan token, atau perdagangan token di masa depan pada setiap pertukaran atau pasar
diatur, tidak diregulasi, primer, sekunder atau lainnya , tidak boleh ditafsirkan, ditafsirkan

atau dianggap oleh Anda sebagai indikasi manfaat perusahaan, token, token sale atau
informasi yang tersedia
f istribusi atau penyebaran informasi yang tersedia setiap bagiannya atau salinannya, atau

penerimaan yang sama oleh Anda, tidak dilarang atau dibatasi oleh hukum, peraturan atau
aturan yang berlaku di yurisdiksi Anda, dan di mana ada pembatasan terkait untuk
kepemilikan berlaku, Anda telah mematuhi dan mematuhi semua pembatasan tersebut atas
biaya Anda sendiri dan tanpa tanggung jawab kepada perusahaan
g Anda setuju dan mengakui bahwa dalam kasus di mana Anda ingin membeli token apa

pun

T k  k  k   k k k   k k  

i Segala jenis mata uang atau komoditas
ii Surat hutang, saham atau saham yang diterbitkan oleh orang atau badan mana pun baik

perusahaan atau bukan
iii ak, opsi atau turunan sehubungan dengan surat hutang, saham atau saham tersebut
iv ak-hak berdasarkan kontrak untuk perbedaan atau kontrak kepentingan lainnya yang

dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kerugian
v nit dalam skema investasi kolektif
vi nit dalam kepercayaan bisnis
vii erivatif unit dalam kepercayaan bisnis
viii Keamanan atau kelas sekuritas lainnya  atau
i Segala jenis ndang- ndang investasi 1 8 -4  Singapura sebagaimana diamandemen

atau diberlakukan kembali dari waktu ke waktu  atau istilah tersebut dapat ditafsirkan
berdasarkan undang-undang yang serupa di bagian lain dunia ini

h Anda sepenuhnya menyadari dan memahami bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk
membeli token atau mengakses informasi yang tersedia jika Anda adalah warga negara,
warga negara, penduduk pajak atau lainnya  dan  atau pemegang kartu hijau dari yurisdiksi
terbatas atau jika Anda adalah orang yang dibatasi
i Anda memiliki tingkat pemahaman dasar tentang operasi, fungsionalitas, penggunaan,

penyimpanan, mekanisme transmisi dan karakteristik material lainnya dari cryptocurrency,
sistem perangkat lunak berbasis blockchain, dompet cryptocurrency atau mekanisme
penyimpanan token terkait lainnya, teknologi blockchain dan teknologi kontrak pintar 
j Anda sepenuhnya menyadari dan memahami bahwa dalam kasus di mana Anda ingin

membeli token, ada risiko yang terkait dengan  A  perusahaan dan bisnis serta operasinya

B token  C  penjualan token  dan  mengandalkan atau bertindak pada semua atau
sebagian dari informasi yang tersedia

k Anda setuju dan mengakui bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian
langsung, tidak langsung, khusus, insidental, konsekuensial, atau lainnya dalam bentuk
kontrak tort atau sebaliknya termasuk tetapi tidak terbatas pada hilangnya pendapatan
pendapatan atau laba atau kerugian menggunakan atau data atau kehilangan reputasi atau
kehilangan setiap peluang ekonomi atau lainnya dalam bentuk apa pun atau yang timbul
yang timbul dari atau sehubungan dengan penerimaan atau kepercayaan pada informasi
yang tersedia atau bagian daripadanya oleh Anda  dan
l Semua pernyataan dan jaminan di atas adalah benar, lengkap, akurat dan tidak

menyesatkan sejak saat akses terakhir Anda ke dan  atau kepemilikan jika ada  informasi
yang tersedia.
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 AUTI AR  TE  R AR KI  STATE E TS

Semua pernyataan yang terkandung dalam informasi yang tersedia, pernyataan yang 
dibuat dalam siaran pers atau di tempat apa pun yang dapat diakses oleh pernyataan 
publik dan lisan yang dapat dibuat oleh perusahaan atau perwakilan perusahaan 
sebagaimana kasusnya , yang bukan merupakan pernyataan historis fakta, merupakan 
pernyataan berwawasan ke depan.  Beberapa pernyataan ini dapat diidentifikasi dengan 

istilah berwawasan ke depan seperti tujuan , target , antisipasi , percaya , bisa , Bisa , 
memperkirakan , mengharapkan , jika , bermaksud , mungkin , merencanakan , 
mungkin , mungkin , proyek , arus , akan , akan  atau istilah serupa lainnya. Namun, 

istilah ini bukan cara eksklusif untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan.

Semua pernyataan mengenai posisi keuangan perusahaan, strategi bisnis, rencana dan 
prospek dan prospek masa depan industri tempat perusahaan berada adalah pernyataan 
berwawasan ke depan.
Pernyataan berwawasan ke depan ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan 
mengenai profitabilitas dan pertumbuhan pendapatan perusahaan, profitabilitas dan 
pertumbuhan pendapatan yang diharapkan, prospek, rencana masa depan, tren industri 
lainnya yang diharapkan dan hal-hal lain yang dibahas dalam informasi yang tersedia 
mengenai perusahaan adalah hal-hal yang bukan fakta sejarah, tetapi hanya perkiraan dan 
prediksi. Perusahaan tidak membuat pernyataan atau jaminan setelah membuat prediksi 
atau perkiraan atau ekspektasi berdasarkan formula apa pun, pemodelan atau perkiraan 
matematika atau ilmiah apa pun, atau telah melakukan penyelidikan yang wajar dan wajar 
atau telah melakukan penelitian atau studi independen apa pun. Pernyataan berwawasan 
ke depan ini melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian dan 
faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual di masa depan, kinerja atau 
pencapaian perusahaan menjadi berbeda secara material dari hasil di masa depan, kinerja 
atau pencapaian yang diharapkan, diungkapkan atau tersirat oleh penerusan tersebut. 
mencari pernyataan.

aktor aktor ini terma uk  antara lain

a Perubahan dalam kondisi sosial politik sosial ekonomi dan pasar saham atau
cryptocurrency dan lingkungan peraturan di negara-negara di mana perusahaan melakukan
token Penjualan bisnis dan  atau operasinya
B isiko bahwa perusahaan mungkin tidak dapat atau menjalankan atau menerapkan

strategi bisnis dan rencana masa depan
c Perubahan suku bunga dan nilai tukar mata uang fiat dan cryptocurrency
d Perubahan dalam strategi pertumbuhan yang diantisipasi dan pertumbuhan internal

perusahaan yang diharapkan
e Perubahan dalam ketersediaan dan biaya yang harus dibayarkan kepada perusahaan

sehubungan dengan bisnis dan operasinya
f Perubahan dalam ketersediaan dan gaji karyawan yang diminta oleh perusahaan untuk

mengoperasikan bisnis dan operasinya
g Perubahan dalam preferensi pelanggan perusahaan
h Perubahan dalam kondisi kompetitif di mana perusahaan beroperasi, dan kemampuan

Perusahaan untuk bersaing dalam kondisi seperti itu
i Perubahan dalam kebutuhan modal masa depan perusahaan dan ketersediaan

pembiayaan dan modal untuk mendanai kebutuhan tersebut
j Perang atau tindakan terorisme internasional atau domestik
k Kejadian peristiwa bencana, bencana alam dan tindakan dewa yang memengaruhi bisnis

dan  atau operasi perusahaan
l aktor-faktor lain di luar kendali perusahaan  dan
m Segala risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan perusahaan dan bisnis serta

operasinya, token, token sale, dan kepercayaan pada semua atau bagian mana pun dari
informasi yang tersedia.



4

Semua pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat oleh atau dikaitkan dengan 
perusahaan atau perwakilan perusahaan dinyatakan memenuhi syarat secara keseluruhan 
oleh faktor-faktor tersebut. Mengingat bahwa risiko dan ketidakpastian yang dapat 
menyebabkan hasil aktual di masa depan, kinerja atau pencapaian perusahaan secara 
material berbeda dari yang diharapkan, diungkapkan atau disiratkan oleh pernyataan 
berwawasan ke depan dalam informasi yang tersedia, karena ketergantungan yang tidak 
semestinya tidak diberikan pada hal-hal tersebut. pernyataan.

Pernyataan berwawasan ke depan ini hanya berlaku mulai dari tanggal publikasi buku putih 
dan tanggal terakhir bahwa situs web telah diperbarui. Baik perusahaan maupun perwakilan 
perusahaan maupun orang lain tidak mewakili, menjamin, dan  atau menyatakan bahwa 
hasil aktual, kinerja, atau pencapaian perusahaan akan seperti yang dibahas dalam 
pernyataan berwawasan ke depan tersebut. asil aktual, kinerja atau pencapaian 
perusahaan mungkin berbeda secara material dari yang diantisipasi dalam pernyataan 
berwawasan ke depan ini.

Tidak ada yang terkandung dalam informasi yang tersedia atau dapat diandalkan sebagai 
janji, representasi atau melakukan untuk kinerja masa depan atau kebijakan perusahaan. 
ebih lanjut, perusahaan melepaskan tanggung jawab untuk memperbarui pernyataan 

berwawasan ke depan ini atau mengumumkan secara terbuka segala revisi terhadap 
pernyataan berwawasan ke depan ini untuk mencerminkan perkembangan, peristiwa atau 
keadaan di masa depan, bahkan jika informasi baru tersedia atau peristiwa lain terjadi di 
masa depan.



AKT R RISIK
Anda harus hati-hati mempertimbangkan dan mengevaluasi masing-masing faktor risiko 
berikut dan semua informasi lain yang terkandung dalam persyaratan ini sebelum 
memutuskan untuk berpartisipasi dalam penjualan token. Sejauh pengetahuan dan 
kepercayaan perusahaan, semua faktor risiko yang penting bagi Anda dalam membuat 
penilaian yang terinformasi untuk berpartisipasi dalam penjualan token telah dijelaskan di 
bawah ini.

ika salah satu dari pertimbangan berikut, ketidakpastian atau risiko material berkembang 
menjadi peristiwa aktual, bisnis, posisi keuangan dan  atau hasil operasi perusahaan dan 
tingkat pemeliharaan dan penggunaan token dapat dipengaruhi secara material dan 
merugikan.

alam kasus seperti itu, harga perdagangan token dalam kasus di mana mereka terdaftar di 
bursa atau pasar diatur, tidak diatur, primer, sekunder atau lainnya  dapat menurun karena 
salah satu pertimbangan, ketidakpastian atau risiko material ini, dan Anda dapat kehilangan 
seluruh atau sebagian dari token Anda atau nilai ekonomisnya.

RISIK  A  ERKAITA  E A  PARTISIPASI I PE UA A  T KE
Tidak ada pasar sebelumnya untuk token, dan penjualan token tidak dapat menghasilkan 
pasar aktif atau cair untuk token.

Sebelum penjualan token, belum ada pasar publik untuk token. ika perusahaan pernah 
memutuskan untuk meminta persetujuan untuk ketersediaan token untuk diperdagangkan 
di pasar mata uang kripto atau mata uang digital, tidak ada jaminan bahwa persetujuan 
tersebut akan
didapat. Selain itu, bahkan jika pertukaran cryptocurrency memberikan persetujuan seperti 
itu, ada
tidak ada jaminan bahwa pasar perdagangan aktif atau likuid untuk token akan berkembang, 
atau jika dikembangkan, akan dipertahankan setelah token dibuat tersedia untuk 
diperdagangkan di pasar tersebut.

uga tidak ada jaminan bahwa harga pasar token tidak akan turun di bawah harga pembelian 
asli atau masalah arga Pembelian . arga pembelian mungkin tidak menunjukkan harga 
pasar dari token setelah mereka tersedia untuk diperdagangkan di pasar.

Token bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh bank sentral atau organisasi nasional, 
supranasional atau kuasi-nasional, juga tidak didukung oleh aset keras atau kredit lain, juga 
bukan komoditas dalam arti tradisional kata itu. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas, 
juga tidak mengejar, sirkulasi dan perdagangan token di pasar mana pun. Perdagangan token 
hanya akan tergantung pada konsensus pada nilainya antara peserta pasar yang relevan. 
Tidak ada yang wajib membeli token dari pemegang token, termasuk pembeli, juga tidak ada 
yang menjamin likuiditas.

Atau, harga pasar token sampai batas tertentu kapan saja. ebih lanjut, token tidak boleh 
dijual kembali kepada pembeli yang merupakan warga negara, warga negara, penduduk 
pajak atau lainnya  dan  atau pemegang kartu hijau dari urisdiksi terbatas atau kepada 

orang terbatas atau pembeli di yurisdiksi lain mana pun, di mana pembelian token mungkin 
berada pelanggaran hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat 
memastikan bahwa akan ada permintaan atau pasar untuk token, atau bahwa harga 
pembelian menunjukkan harga pasar token setelah mereka tersedia untuk diperdagangkan 
pada setiap pertukaran atau pasar cryptocurrency.

Penjualan atau penerbitan token di masa depan dapat secara material dan merugikan 
mempengaruhi harga pasar token.
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Setiap penjualan atau penerbitan token di masa depan akan meningkatkan pasokan token di 
pasar, dan ini dapat menyebabkan tekanan harga ke bawah pada token. Penjualan atau 
distribusi sejumlah besar token di luar token Sale termasuk tetapi tidak terbatas pada 
penjualan token yang dilakukan setelah selesainya penjualan kerumunan awal, penerbitan 
token kepada orang selain pembeli untuk tujuan inisiatif komunitas, bisnis pengembangan, 
penelitian akademis, pendidikan dan perluasan pasar serta penerbitan token sebagai hadiah 
kepada pengguna platform bisnis perusahaan yang belum dikembangkan atau sebaliknya , 
atau persepsi bahwa penjualan atau penerbitan lebih lanjut tersebut dapat terjadi, dapat 
berdampak buruk pada perdagangan harga Token.

Publisitas negatif dapat secara material dan negatif mempengaruhi harga token.

Publisitas negatif yang melibatkan perusahaan, perusahaan yang belum dikembangkan, 
token atau salah satu personil kunci perusahaan dan  atau regulasi teknologi buku besar 
yang didistribusikan, cryptocurrency dan  atau kerumunan penjualan token di wilayah 
hukum mana pun, dapat secara material dan secara negatif mempengaruhi persepsi pasar 
atau harga pasar dari token, apakah itu dibenarkan atau tidak.

Perusahaan mungkin tidak dapat membayar imbalan yang diantisipasi di masa depan.

Tidak ada jaminan bahwa akan ada keterlibatan yang cukup dalam platform bisnis 
perusahaan yang belum dikembangkan sedemikian rupa sehingga Anda akan menerima 
imbalan apa pun yang diperkirakan akan didistribusikan kepada pengguna aktif platform 
bisnis perusahaan. ebih lanjut, bahkan jika ada keterlibatan dan interaksi yang substansial 
di antara para pengguna platform bisnis perusahaan yang belum dikembangkan, tidak ada 
jaminan Anda secara pribadi akan menerima bagian dari hadiah. Ini karena kemampuan 
perusahaan untuk membayar imbalan kepada Anda akan tergantung pada hasil operasi di 
masa depan dan kondisi bisnis dan keuangan perusahaan di masa depan, dan tidak ada 
jaminan atas hasil operasi di masa depan dan bisnis serta keuangan di masa depan. kondisi 
perusahaan.

Tidak ada jaminan atas keberhasilan token sale atau platform bisnis perusahaan yang belum 
dikembangkan sebagaimana dibayangkan oleh informasi yang tersedia.

Nilai, dan permintaan, token sangat bergantung pada kinerja platform token penjualan dan 
bisnis perusahaan yang belum dikembangkan dan keterlibatan aktif terus-menerus dari para 
penggunanya dan keberhasilan lini bisnis yang dimaksud. Tidak ada jaminan bahwa 
penjualan token perusahaan akan berhasil atau bahwa platform bisnisnya yang belum 
dikembangkan akan mendapatkan atau terus mendapatkan daya tarik. Sementara 
perusahaan telah melakukan segala upaya untuk memberikan perkiraan yang realistis, juga 
tidak ada jaminan bahwa cryptocurrency yang diangkat dalam token sale akan cukup untuk 
pengembangan platform bisnis perusahaan. ntuk alasan sebelumnya atau alasan lainnya, 
pengembangan platform bisnis perusahaan dan peluncuran fungsi token yang diantisipasi 
tidak dapat diselesaikan, dan tidak ada jaminan bahwa itu akan diluncurkan sama sekali. 

engan demikian, token yang didistribusikan mungkin memiliki sedikit, atau tidak ada nilai 
atau nilai dan ini akan berdampak pada harga perdagangan dan  atau penggunaan token 
tersebut.



arga perdagangan token dapat berfluktuasi mengikuti token sale.
arga token kriptografi, secara umum, cenderung relatif fluktuatif dan dapat berfluktuasi 

secara signifikan dalam periode waktu yang singkat. Permintaan untuk, dan harga pasar 
yang sesuai dari, token dapat berfluktuasi secara signifikan dan cepat dalam menanggapi, 
antara lain, faktor-faktor berikut, beberapa di antaranya berada di luar kendali perusahaan

a  Inovasi teknis baru.
B  spekulasi analis, rekomendasi, persepsi atau perkiraan harga pasar token atau kinerja 

keuangan dan bisnis perusahaan.
c  Perubahan dalam penilaian pasar dan harga token entitas dengan bisnis yang serupa 

dengan perusahaan yang mungkin terdaftar di bursa cryptocurrency atau pasar yang sama 
dengan token.

 Pengumuman oleh perusahaan tentang peristiwa penting, misalnya, kemitraan, sponsor 
atau pengembangan produk baru.
e  luktuasi harga pasar dan volume perdagangan mata uang digital di bursa atau pasar 

mata uang digital.
f  Penambahan atau keberangkatan personel kunci perusahaan.
g  Keberhasilan atau kegagalan manajemen perusahaan dalam menerapkan strategi bisnis 

dan pertumbuhan.
h  Perubahan kondisi yang mempengaruhi rantai blok atau industri teknologi keuangan, 

kondisi ekonomi umum atau sentimen pasar, atau peristiwa atau faktor lain.

ana yang terkumpul dalam penjualan token terekspos risiko pencurian.

Perusahaan akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa dana yang diterima 
dari token sale akan disimpan dengan aman di dompet escrow, yang merupakan kontrak 
pintar multi-tanda tangan dengan akses ke sana dengan kunci pribadi yang dipegang oleh 
pihak-pihak terkemuka dan tepercaya. Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan segala 
upaya untuk memastikan bahwa dana yang diterima dari token sale akan disimpan dengan 
aman melalui penerapan langkah-langkah keamanan.

Terlepas dari langkah-langkah keamanan semacam itu, tidak ada jaminan bahwa tidak akan 
ada pencurian cryptocurrency sebagai akibat dari peretasan, serangan dunia maya yang 
canggih, penolakan distribusi layanan atau kesalahan, kerentanan atau cacat pada situs web 
token sale, dalam kontrak pintar  s  yang menjadi dasar pengaturan escrow dan penjualan 
token, pada blockchain thereum atau blockchain lainnya, atau sebaliknya. Peristiwa 
semacam itu dapat mencakup, misalnya, kekurangan dalam pemrograman atau kode 
sumber yang mengarah pada eksploitasi atau penyalahgunaannya.

alam kejadian seperti itu, bahkan jika token sale selesai, perusahaan mungkin tidak dapat 
menerima cryptocurrency yang diangkat, dan perusahaan mungkin tidak dapat 
menggunakan dana tersebut untuk pengembangan platform bisnis perusahaan. alam 
kasus seperti itu, peluncuran platform bisnis perusahaan mungkin dibatasi untuk sementara 
waktu atau secara permanen. engan demikian, token apakah didistribusikan atau tidak 
dapat memiliki nilai atau nilai yang sedikit dan ini akan berdampak pada harga perdagangan 
mereka.



RISIK  A  ERKAITA  E A  K TRAK S ART ES R

Kunci pribadi untuk kontrak pintar escrow dapat dikompromikan, dan cryptocurrency mungkin 
tidak dapat dicairkan. ompet escrow dirancang agar aman. Masing-masing pemegang tiga  
kunci pribadi yang direncanakan  untuk kontrak escrow akan menggunakan semua upaya yang 
wajar untuk melindungi kunci mereka masing-masing. Namun, dalam hal yang tidak mungkin 
bahwa dua 2  dari tiga  kunci kontrak escrow adalah, dengan alasan apa pun, hilang, hancur 
atau dikompromikan, dana yang dimiliki oleh kontrak escrow mungkin tidak dapat diambil dan 
dicairkan dan mungkin tidak dapat dipulihkan secara permanen. alam peristiwa semacam itu, 
bahkan jika token sale berhasil, perusahaan tidak akan dapat menerima dana yang terkumpul, 
dan perusahaan tidak akan dapat menggunakan dana tersebut untuk pengembangan platform 
bisnis perusahaan. engan demikian, token yang didistribusikan mungkin memiliki sedikit nilai 
atau nilai, dan ini akan berdampak pada harga perdagangan mereka.

P   S   K

RISIK  A  ERKAITA  E A  PERUSAHAA

Platform bisnis perusahaan yang belum dikembangkan. Peristiwa atau keadaan apa pun yang 
berdampak buruk pada perusahaan atau penggantinya atau entitas operasi yang berafiliasi 
dapat memiliki dampak buruk yang sesuai pada platform bisnis perusahaan yang belum 
dikembangkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, penataan, dan peluncuran 
perusahaan platform bisnis. fek merugikan seperti itu akan berdampak pada utilitas, likuiditas, 
dan harga perdagangan token. Perusahaan dapat terkena dampak material dan negatif jika gagal 
mengelola operasinya secara efektif ketika bisnisnya berkembang dan berkembang, yang akan 
berdampak langsung pada kemampuannya untuk mengembangkan, memelihara atau 
mengoperasikan platform bisnis perusahaan dan  atau mengembangkan, struktur, dan  atau 
lisensi fungsi token apa pun.

Teknologi keuangan dan industri mata uang kripto di mana perusahaan bersaing telah 
berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir dan terus berkembang dalam menanggapi 
kemajuan teknologi baru, mengubah model bisnis, mengubah peraturan dan faktor lainnya. 
Sebagai hasil dari lingkungan yang terus berubah ini, perusahaan mungkin menghadapi 
kesulitan operasional dalam menyesuaikan diri dengan perubahan, dan keberlanjutan 
perusahaan akan tergantung pada kemampuannya untuk mengelola operasinya, memastikan 
perekrutan karyawan yang berkualitas dan kompeten, dan memberikan pelatihan yang tepat 
untuk personelnya. Seiring perkembangan bisnisnya, perusahaan juga harus memperluas dan 
menyesuaikan infrastruktur operasionalnya. Bisnis perusahaan sebagian akan bergantung pada 
sistem perangkat lunak berbasis blockchain, dompet cryptocurrency atau mekanisme 
penyimpanan token terkait lainnya, teknologi blockchain, dan teknologi kontrak pintar.

Semua sistem, alat, dan rangkaian keterampilan ini mewakili infrastruktur teknis yang kompleks, 
mahal, dan cepat berubah. ntuk menunjukkan kemampuan berkelanjutan untuk mengelola 
infrastruktur dukungan teknis secara efektif untuk platform bisnis perusahaan yang belum 
dikembangkan dan fungsionalitas token di masa mendatang, perusahaan perlu terus 
meningkatkan dan meningkatkan sistem data dan sistem operasional lainnya, prosedur , dan 
kontrol. Pembaruan dan peningkatan ini akan memerlukan dedikasi sumber daya dan 
cenderung kompleks dan akan semakin bergantung pada layanan komputer yang di-host dari 
pihak ketiga yang tidak atau tidak akan dikendalikan oleh perusahaan. ika perusahaan tidak 
dapat menyesuaikan sistem dan organisasinya dengan cara yang tepat waktu, efisien, dan hemat 
biaya untuk mengakomodasi perubahan keadaan, bisnis, kondisi keuangan, dan  atau hasil 
operasinya dapat terkena dampak buruk.
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ika pihak ketiga yang memperbolehkan perusahaan mengatasi masalah keamanan atau 
perbantahan yang ada di dalam perusahaan, maka informasi internal yang dapat 
dikompromikan, yang dapat meningkatkan informasi tentang keamanan atau kepemilikan. 
dan  atau kerugian ekonomi. ilangnya keuangan, tenaga kerja, atau sumber daya lainnya, 
dan segala sesuatu yang buruk pada bisnis, kondisi keuangan, dan  atau operasi 
perusahaan, akan memiliki dampak buruk langsung pada kemampuan perusahaan untuk 
mengembangkan mempertahankan atau menggunakan platform bisnis perusahaan dan  
atau untuk mengembangkan, membuat dan  atau isensi ungsionalitas token yang 
diantisipasi. Setiap efek buruk yang memengaruhi bisnis atau teknologi perusahaan memilih 
juga dampak buruk terhadap utilitas, likuiditas, dan harga perdagangan token.

Perusahaan dapat memulihkan sistem, gangguan yang tidak dapat diselesaikan dalam 
jaringannya atau cacat layanan, perangkat keras atau perangkat lunak, menentang 
keamanan atau sebab lain yang dapat mempengaruhi jaringan infrastruktur perusahaan, 
dan  atau platform bisnis perusahaan yang belum dikembangkan.

Perusahaan tidak dapat memenangkan kapan saja akan terjadi peretasan, serangan dunia 
maya, menentang layanan yang disetujui atau salah, membahas atau menonaktifkan dalam 
platform bisnis yang belum dikembangkan, dalam kontrak cerdas di mana perusahaan atau 
platform bisnis perusahaan yang didukung, atau pada thereum atau blockchain lainnya. 
Misalnya, masalah dalam pemrograman atau kode sumber yang ditujukan pada eksploitasi 
atau keberhasilannya. Perusahaan mungkin tidak dapat melakukan peretasan, serangan 
dunia maya, penolakan yang terdistribusi atas kesalahan layanan atau kegagalan tepat 
waktu, dan mungkin tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan 
beberapa masalah layanan yang dilakukan secara bersamaan atau berurutan.

aringan atau layanan perusahaan, yang akan melengkapi platform bisnis perusahaan yang 
belum dikembangkan dan, jika sudah selesai, dikembangkan, dilisensikan dan diluncurkan, 
fungsi token, dapat difasilitasi oleh berbagai tampilan, termasuk bencana alam, kerusakan 
peralatan, konektivitas downtime jaringan, dan berbaring Sementara gangguan layanan 
yang disengaja, seperti gangguan yang disebabkan oleh virus perangkat lunak atau serangan 
oleh pengguna yang tidak sah, beberapa di antaranya berada di luar kendali perusahaan 
juga akan menghambat fungsi perusahaan. Tidak ada jaminan yang terkait dengan dunia 
maya, seperti yang mendukung layanan yang ditransfer, tidak akan diupayakan di masa 
depan atau yang merupakan langkah-langkah perusahaan keamanan akan efektif. 
Perusahaan mungkin rentan terhadap serangan terhadap infrastruktur yang mengambil alih 
informasi tentang teknologi, data keuangan atau informasi pengguna atau mengambil 
tindakan lain yang akan merusak perusahaan dan  atau pemegang token. Setiap langkah 
signifikan terhadap langkah-langkah keamanan perusahaan atau gangguan lain yang terkait 
dengan platform keamanan, keamanan, dan platform bisnis perusahaan yang belum 
dikembangkan dapat meningkatkan kesulitan pada utilitas, likuiditas, dan  atau harga jual 
token.

Perusahaan di masa depan mungkin akan tergantung pada lokasi dan fasilitas pusat data 
pihak ketiga.



aringan infrastruktur masa depan perusahaan dapat dibangun secara keseluruhan atau 
sebagian melalui server yang dimilikinya dan  atau ditempatkan di fasilitas lokasi pihak 
ketiga, dan  atau server yang disewa di fasilitas pusat data pihak ketiga. ika perusahaan 
tidak dapat memperbarui sewa fasilitas datanya dengan persyaratan yang masuk akal secara 
komersial atau sama sekali, perusahaan mungkin diminta untuk mentransfer servernya ke 
fasilitas pusat data baru dan dapat menimbulkan biaya yang signifikan dan kemungkinan 
gangguan layanan sehubungan dengan relokasi. asilitas-fasilitas ini juga rentan terhadap 
kerusakan atau gangguan dari, antara lain, bencana alam, pembakaran, serangan teroris, 
kehilangan daya, dan kegagalan telekomunikasi.

Selain itu, penyedia pihak ketiga dari fasilitas tersebut dapat mengalami pelanggaran 
keamanan hasil dari tindakan pihak ketiga, kesalahan karyawan, penyimpangan atau lainnya, 
dan pihak ketiga dapat memperoleh akses tidak sah ke data di server tersebut. Perusahaan 
dan penyedia fasilitas tersebut mungkin tidak dapat mengantisipasi teknik-teknik ini atau 
menerapkan langkah-langkah pencegahan yang memadai.

Pasar global umum dan kondisi ekonomi dapat memiliki dampak buruk pada kinerja operasi 
perusahaan, hasil operasi dan  atau arus kas.

Perusahaan dapat terus dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan pasar secara umum. 
Kondisi ekonomi yang menantang di seluruh dunia dari waktu ke waktu, berkontribusi, dan 
dapat terus berkontribusi, hingga melambatnya industri teknologi informasi pada umumnya. 
Kelemahan dalam perekonomian dapat berdampak buruk pada bisnis, operasi, dan kondisi 
keuangan perusahaan, termasuk penurunan pendapatan dan arus kas operasi, dan 
ketidakmampuan untuk menarik ekuitas masa depan dan  atau pembiayaan utang dengan 
persyaratan yang wajar secara komersial. Selain itu, dalam lingkungan ekonomi down-cycle, 
perusahaan dapat mengalami efek negatif dari perlambatan perdagangan dan penggunaan 
platform bisnis perusahaan yang belum dikembangkan dan dapat menunda atau 
membatalkan pengembangan, penataan, peri inan, dan  atau peluncuran fungsionalitas 
token yang diantisipasi.

Pemasok yang menjadi sandaran perusahaan untuk server, bandwidth, lokasi, dan layanan 
lainnya juga dapat terkena dampak negatif oleh kondisi ekonomi yang, pada gilirannya, dapat 
berdampak negatif pada operasi atau pengeluaran perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada 
jaminan bahwa kondisi ekonomi saat ini atau kondisi ekonomi yang memburuk atau resesi 
yang berkepanjangan atau berulang tidak akan memiliki dampak negatif yang signifikan 
terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan, dan karenanya, platform 
bisnis perusahaan yang belum dikembangkan dan  atau kemampuan untuk 
mengembangkan, menyusun, melisensikan dan  atau meluncurkan fungsi token apa pun. 
Keadaan seperti itu kemudian akan berdampak negatif pada utilitas, likuiditas, dan  atau 
harga perdagangan token.

Perusahaan atau token dapat dipengaruhi oleh peraturan yang baru diterapkan.

Teknologi, bisnis, dan aktivitas ledger terdistribusi, serta cryptocurrency dan cryptocurrency 
terkait bisnis dan aktivitas, umumnya tidak diatur di seluruh dunia, tetapi banyak otoritas 
regulasi lintas yurisdiksi telah terang-terangan tentang mempertimbangkan implementasi 
re im regulasi yang mengatur distribusi ledger.
teknologi, bisnis, dan aktivitas serta cryptocurrency dan cryptocurrency terkait bisnis dan 
aktivitas.



Perusahaan atau token dapat dipengaruhi oleh peraturan yang baru diterapkan terkait 
dengan teknologi buku besar yang didistribusikan, bisnis dan kegiatan serta cryptocurrency 
dan bisnis dan kegiatan terkait cryptocurrency, termasuk harus mengambil langkah-langkah 
untuk mematuhi peraturan tersebut, atau harus berurusan dengan pertanyaan, 
pemberitahuan, permintaan, atau tindakan penegakan hukum oleh pihak berwenang, yang 
mungkin memerlukan biaya besar dan juga mungkin memerlukan modifikasi signifikan pada 
platform bisnis perusahaan yang belum dikembangkan dan  atau fungsi token yang 
diantisipasi. Ini dapat memengaruhi daya tarik atau kepraktisan atau fungsionalitas platform 
bisnis perusahaan yang belum dikembangkan dan  atau fungsionalitas token yang 
diantisipasi untuk pengguna dan menghasilkan penurunan penggunaan dan permintaan 
untuk platform bisnis perusahaan dan Token.

ebih lanjut, jika biaya keuangan atau lainnya  dari mematuhi peraturan yang baru 
diterapkan melebihi ambang batas tertentu, mempertahankan platform bisnis perusahaan 
yang belum dikembangkan dan  atau mengembangkan, menyusun, melisensikan dan  atau 
meluncurkan fungsi token tidak boleh lagi secara komersial layak. alam hal ini, perusahaan 
dapat memilih untuk menghentikan platform bisnis perusahaan yang belum dikembangkan 
dan  atau fungsi token yang diantisipasi, dan  atau token. ebih lanjut, sulit untuk 
memprediksi bagaimana atau apakah pemerintah atau otoritas pengawas dapat 
menerapkan perubahan pada hukum dan peraturan yang mempengaruhi teknologi buku 
besar terdistribusi dan aplikasinya, termasuk platform bisnis perusahaan yang belum 
dikembangkan dan  atau fungsionalitas Token yang diantisipasi, dan  atau token.

Perusahaan mungkin juga harus menghentikan operasi di yurisdiksi yang membuatnya ilegal 
untuk beroperasi di yurisdiksi tersebut atau membuatnya tidak tersedia secara komersial 
atau tidak diinginkan untuk mendapatkan persetujuan pengaturan yang diperlukan untuk 
beroperasi di yurisdiksi tersebut. alam skenario seperti yang sebelumnya, utilitas, likuiditas, 
dan  atau harga perdagangan token akan terkena dampak buruk dan  atau token dapat 
berhenti diperdagangkan.
 
Mungkin ada risiko tak terduga yang muncul dari token.

Token kriptografi seperti token adalah teknologi yang relatif baru dan dinamis. Selain risiko 
yang termasuk dalam pembahasan faktor-faktor risiko di atas, ada risiko lain yang terkait 
dengan pembelian, penahanan, dan penggunaan token Anda, termasuk yang tidak dapat 
diantisipasi oleh perusahaan. isiko tersebut selanjutnya dapat muncul sebagai variasi atau 
kombinasi risiko yang tidak terduga yang dibahas di atas.



RAHASIA PRI A I
engan membeli token, Anda setuju dengan data Anda, yaitu, alamat email, nama, alamat, 

dan detail pribadi Anda  sedang diproses oleh perusahaan untuk tujuan bisnisnya atau 
untuk tujuan membangun, mempromosikan, dan mengomunikasikan tentang  platform 
bisnis perusahaan yang belum dikembangkan dan token. Perusahaan setuju untuk 
merahasiakan alamat email Anda dan data pribadi lainnya dan tidak membagikannya 
kepada publik mis., engan memasukkannya ke daftar eksternal apa pun atau menjual 
kepada pihak ketiga mana pun .

PE A KA A
Penyajian informasi yang tersedia hanya untuk tujuan informasi. Siapa pun yang tertarik 
untuk membeli token dan berpartisipasi dalam penjualan token harus mempertimbangkan

berbagai risiko sebelum membuat keputusan apa pun sehubungan dengan penjualan token. 
Informasi yang tersedia tidak terdiri dari saran apa pun oleh perusahaan atau oleh 
Perwakilan perusahaan, atau rekomendasi apa pun kepada penerima informasi yang 
tersedia, berdasarkan keikutsertaan apa pun dalam penjualan token atau sebaliknya.

Informasi yang tersedia tidak perlu mengidentifikasi, atau mengklaim mengidentifikasi, 
semua faktor risiko yang terkait dengan perusahaan, platform bisnis perusahaan yang 
belum dikembangkan, token, penjualan token, setiap fungsi token di masa depan atau 
informasi yang tersedia. Semua peserta harus membuat evaluasi independen mereka 
sendiri, hanya setelah melakukan penyelidikan yang mereka anggap penting, dari manfaat 
berpartisipasi dalam penjualan token dan setelah mengambil saran profesional independen 
mereka sendiri, mereka akan melanjutkan.

Setiap peserta dalam penjualan token harus memeriksa dan mengandalkan investasi, 
akuntansi, perwakilan hukum dan pajak mereka sendiri dan konsultan sehubungan dengan 
hal-hal tersebut mengenai perusahaan, platform bisnis perusahaan yang belum 
dikembangkan, token, token sale , setiap fungsi token di masa depan dan informasi yang 
tersedia dan untuk menilai secara terpisah risiko keuangan, konsekuensi dan kesesuaian 
pembelian token, atau jika ada keraguan tentang fakta-fakta yang tercantum dalam 
informasi yang tersedia.

Pembelian token terdiri dari risiko yang cukup besar dan mungkin melibatkan risiko luar 
biasa yang dapat menyebabkan hilangnya semua atau sebagian besar uang atau nilai 
moneter yang digunakan untuk memperoleh token. Peserta dalam penjualan token didesak 
untuk memahami sepenuhnya, menyadari dan menerima karakteristik perusahaan, platform 
bisnis perusahaan yang belum dikembangkan, token, penjualan token, setiap fungsi token di 
masa depan dan informasi yang tersedia.

ika Anda tidak siap untuk menerima salah satu atau semua persyaratan ini atau risiko yang 
ditetapkan dalam persyaratan ini maka AN A IT BITKAN NT K TI AK B PA TISIPASI 

I SA  TOK N . Tidak ada jaminan atau jaminan yang diberikan oleh perusahaan atau oleh 
perwakilan perusahaan bahwa proposal, tujuan dan  atau hasil perusahaan yang ditetapkan 
dalam informasi yang tersedia akan tercapai secara keseluruhan atau sebagian. Anda 
didesak untuk mempertimbangkan apakah partisipasi dalam penjualan token cocok untuk 
Anda sehubungan dengan keadaan pribadi dan keuangan Anda dan sumber daya keuangan 
Anda.



PE ATASA  TE TA  ISTRI USI A  PE E ARA  I R ASI A  
TERSE IA

istribusi atau diseminasi bagaimanapun juga semua atau sebagian dari informasi yang 
tersedia dapat dilarang atau dibatasi oleh undang-undang, persyaratan peraturan dan aturan 
dari yurisdiksi tertentu. alam kasus di mana pembatasan semacam itu berlaku, Anda 
bertanggung jawab untuk memberi tahu diri sendiri sehubungan dengan hal yang sama dan 
untuk mematuhi segala pembatasan yang berlaku untuk kepemilikan Anda dan  atau 
penyebaran semua atau setiap bagian dari informasi yang tersedia dengan biaya Anda 
sendiri dan tanpa tanggung jawab kepada perusahaan.

Orang-orang yang salinannya dari semua atau sebagian dari informasi yang tersedia telah 
didistribusikan atau disebarluaskan, memberikan akses kepada atau yang memiliki semua 
atau sebagian dari informasi yang ada dalam kepemilikan mereka tidak boleh diedarkan 
kepada orang lain, direproduksi atau sebaliknya mendistribusikan informasi apa pun yang 
terkandung di sini untuk tujuan apa pun atau mengi inkan atau menyebabkan hal yang sama 
terjadi.

TA PA PE A ARA  E EK ATAU PE A TARA
Buku putih ini bukan merupakan prospektus atau dokumen penawaran dalam bentuk apa 
pun dan tidak dimaksudkan untuk merupakan penawaran efek atau permintaan investasi 
dalam sekuritas di yurisdiksi mana pun. Tidak ada orang yang terikat untuk menandatangani 
kontrak atau komitmen hukum yang mengikat, dan tidak ada cryptocurrency atau bentuk 
pembayaran lainnya yang diterima berdasarkan semua atau sebagian dari informasi yang 
tersedia. Setiap perjanjian tentang penjualan dan pembelian token harus diatur oleh syarat 
dan ketentuan perjanjian tersebut dan tidak ada dokumen lain. alam hal terjadi 
ketidakkonsistenan antara syarat dan ketentuan dari perjanjian itu dan informasi yang 
tersedia, syarat dan ketentuan tersebut akan berlaku.

Anda tidak berhak membeli token apa pun dalam penjualan token jika Anda warga negara, 
penduduk pajak atau lainnya  atau pemegang kartu hijau dari yurisdiksi terbatas atau Anda 
adalah orang terbatas. ika tidak ada otoritas pengawas yang memeriksa atau menyetujui 
salah satu informasi yang tersedia. Tidak ada tindakan seperti itu telah atau akan diambil 
berdasarkan hukum, persyaratan peraturan atau aturan dari yurisdiksi mana pun. Publikasi, 
distribusi, atau penyebaran informasi yang tersedia tidak menyiratkan bahwa hukum yang 
berlaku, persyaratan peraturan atau peraturan telah dipenuhi.



S ARAT A  KETE TUA
AN A M N ABAIKAN AK- AK AN A N AN M N T I P S A ATAN AN 
K T NT AN INI

AN B PA TISIPASI I TOK N SA  C PTOP O I . N AN B PA TISIPASI I 
C PTOP O IK TOK N P N A AN AN A S T  NT K TI AK M MI IKI K NIN , K AIM, 
TIN AKAN, P N AP SAN ATA  P M I AN T A AP P M AN  SA AM IN OC AIN 
PT  T  IKA TI ITAS CP TOK N ATA  IKA P O K AN  IT TAPKAN A AM K TAS INI 
TI AK IKI IMKAN.

IKA AN A TI AK M M N I S P TI APA P N A AM K TAS P TI  INI ATA  AN A TI AK 
B SIAP NT K K I AN AN S M A O AN  AN  AN A abiskan NT K M MB I 
TOK N CP, KAMI SAN AT M N ATAKAN AN A TI AK M MB I P MB IAN CP TOK NS.

KAMI M N A ANKAN AN A M N KONS TASI K M, K AN AN, PA AK AN NASI AT 
P O SIONA  AINN A ATA  A I NT K PAN AN BI  AN T S B M 
B PA TISIPASI I C PTOP O I  TOK N SA  I A  A AM K TAS P TI  INI. AN A 
SAN AT SA AN NT K M N AMBI  NASI AT K M IN P N N A AM M N O MATI 

A ITAS PA TISIPASI AN A A AM P N A AN TOK N I IS IKSI AN A. AN A A S 
M NCATAT BA A A AM P S A ATAN AN K T NT AN P N A AN TOK N, BA A 
AN A A S M N AK I AN M N IMA S BA AI BA IAN A I P OS S NT K 
B PA TISIPASI A AM PA AN IN OC AIN PT  T  TOK N P N A AN, AN A 
M N N KKAN BA A AN A T A  M MI IKI SA AN KAKI IN P N N.

CP TOK NS B KAN SA AM ATA  K A I NIS APA P N. M KA TI AK M N T I 
AN A K PA A K P MI IKAN ATA  B N A AIN I C PTOP O I . M KA SAN AT 
B A TI

N AN AN  AN A M N KIN MAMP  M MB AT AN M N IMA P MBA A AN PA A 
P AT O M AN  A S IK MBAN KAN. TI AK A A AMINAN BA A P AT O M AKAN 
S B NA N A IK MBAN KAN.

A AP BACA NTI TI A I P TIMBAN AN K M, ISIKO AN P N AN KA AN  
BA IAN AN  IT M KAN I BA IAN  N AN S KSAMA.
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