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CrytpF está criando um novo conjunto de
criptomoedas, a primeira a ser apoiada por
ações e títulos.
Apresentamos uma oportunidade para
todas as classes sociais participarem nos
mercados financeiros globais.
Ignorando as limitações de negociação
geográfica, a necessidade de uma conta
bancária e um intermediário caro.

Website: https://cryptf.io/
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1. Visão Geral
A criptoeconomia existente ainda está na infância, com os ativos avaliados em torno de
500 bilhões de USD. Uma circulação relativamente baixa de criptomoedas causa
sensibilidade à manipulação de preços e posterior volatilidade. Embora isso ofereça uma
oportunidade para um crescimento extremamente rápido da riqueza, aumenta o risco de
perda financeira substancial. Atualmente, apenas algumas ferramentas ainda estão
amplamente disponíveis para mitigar o risco.

1.1 Conceito
Estamos criando uma oportunidade para cada titular de criptomoeda investir nas ações
de empresas líderes e títulos de países em desenvolvimento.
CryptF cryptocoins são produtos/instrumentos de investimento coletivo baseados em
blockchain. As moedas serão negociáveis em uma cripto exchange como qualquer outra
criptomoeda e estarão disponíveis para qualquer pessoa comprar.
O que torna as moedas CryptF únicas é o suporte confiável por ações e títulos blue-chip.
O preço da moeda é vinculado ao valor de mercado atual dos títulos.
A moeda CryptF permite investir em um segmento de mercado, representado por um
conjunto fixo de derivativos a que uma moeda está vinculada. O portfólio de
investimentos é gerenciado pela CryptF, tornando toda a experiência completamente
livre de problemas para os titulares das moedas.

1.2 Benefícios
•

Capacidade de participar nos mercados financeiros globais diretamente da sua
criptowallet.

•

O preço da moeda é mantido de forma confiável em correspondencia ao índice das
ações ou títulos.

•

Portfólio transparente.

•

Baixos custos operacionais para investidores.

•

Alta liquidez das moedas. CryptF garante uma recompra incondicional da moeda
dos investidores, quer diretamente, quer pela criptoexchange.

1.3 Riscos
Nossas criptocoins são ligadas aos preços dos índices e ações correspondentes, portanto,
os preços das moedas se correlacionarão com eles. Embora os preços possam diminuir
no curto prazo, o consenso geral entre investidores é um crescimento constante a longo
prazo.
O rendimento médio do mercado de ações americano é de cerca de 6-7% ao ano. Podese esperar que o crescimento composto dobre seu capital em 11-12 anos. Se você
compra uma moeda CFIT, você investe nas empresas mais confiáveis neste segmento.
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Isso inclui ações da Apple (AAPL), que tem recebido investimentos pelos maiores
players do mercado, como Warren Buffet, George Soros e David Einhorn. Eles contam
com um crescimento estável e previsível, o que não é o caso do Bitcoin e Ethereum
altamente voláteis.

1.4 Segurança
As moedas CryptF são criadas através de replicação física: todos os títulos estão
ligados a uma moeda que é comprada pela CryptF.
Planejamos realizar auditorias regularmente e emitir relatórios verificados pela corretora
para fornecer a máxima transparência das contas de títulos da CryptF.

1.5 Dividendos
Todos os ganhos em dividendos serão reinvestidos em mais ações, portanto, o valor
das moedas será ligeiramente superior ao valor do índice associado.

1.6 Token CPTF
O Token CPTF é criado em um contrato inteligente baseado em Ethereum blockchain.
Os tokens serão emitidos apenas durante o período ICO.
Todo o comprador de token precisa usar uma carteira compatível com ERC-20. Para
comprar tokens CPTF, o comprador precisará transferir uma criptomoeda suportada
para o endereço do contrato inteligente. O contrato inteligente transfere tokens CPTF
de volta ao endereço do comprador. Quaisquer pagamentos que ocorram antes ou
depois do ICO serão revertidos e devolvidos sem que qualquer token CPTFseja emitido.
Nosso token CPTF participará da redistribuição de lucros das empresas e pode ser uma
fonte futura de renda passiva. Acreditamos que o valor desse token crescerá ao longo
do tempo com correlação positiva com o número de criptomoedas emitidas.
Ele é baseado no blockchain Ethereum, que atualmente é um protocolo de bloco
padrão para as principais ICOs.

1.7 Distribuição de Lucro
CryptF distribuirá 40% de seu lucro trimestral para os contratos inteligentes do CPTF.
Esta informação será publicada no site CryptF. Todo titular de token será notificado
usando informações de contato fornecidas. O lucro será dividido proporcionalmente de
acordo com uma quantidade de tokens no portfólio do usuário. Todo pagamento será
feito em ETH.
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2. Tokens de
ativo líquido
Criptomoedas CryptF e tokens de ativos são dois termos com o mesmo
significado.Esses tokens são emitidos quando ativos como ações e títulos são
comprados pela CryptF. A CryptF vende esses tokens. A empresa manterá uma
proporção direta dos ativos disponíveis e dos tokens emitidos. Os tokens são baseados
em contratos inteligentes no blockchain Ethereum. Cada conjunto de ativos
corresponderá a um token particular.
Os tokens são emitidos quando os ativos são comprados e destruídos quando os ativos
são vendidos. Uma descrição detalhada de cada conjunto de token estará disponível nos
documentos do site. Eventualmente, os tokens serão introduzidos em exchanges de
criptomoedas. Para comprar esses tokens, o usuário precisaria ter uma carteira
compatível ERC-20.
CryptF cryptocoin e asset token têm o mesmo significado.

2.1 Discriminação do token CFIT
CFIT é uma combinação das cinco empresas de tecnologia de melhor desempenho no
mercado dos EUA, como Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google do Alphabet.
A capitalização de mercado dessas empresas é de cerca de 2,4 trilhões de dólares
segundo a avaliação no meio de 2017 e crescendo.

Empresas:

Ações:

Facebook

22%

Amazon

22%

Apple

17%

Netflix

21%

Google (Alphabet)

18%
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2.2 Discriminação do token CFGM
O CFGM é uma combinação de cinco publicadores internacionais de jogos que
crescem ativamente.
Os jogos online multiplayer são um fenômeno social generalizado e extremamente
popular. O MMORPG combinado e o mercado móvel atingiram 101 bilhões em
2016. Prevê-se que seja de 109 bilhões em 2017 e 116 bilhões em 2018.
O mercado asiático de jogos está crescendo mais rápido com a NetEase sendo uma das
maiores e mais bem sucedidas publicadoras da China.

Empresas:

Ações:

Take-Two Interactive Software

27%

Activision Blizzard

24%

Electronic Arts

24%

Zynga
NetEase Inc ADS

7%
18%

2.3 Discriminação do token CFBND
CFBND consiste nos títulos de mais de 15 países em desenvolvimento. Estes são
dívidas soberanas líquidas com alto potencial de margem. Incluem uma
multiplicidade de moedas diferentes e de diversos prazo de maturação. Uma
parcela de cada país não excederá 10%.
Embora esta moeda não mostre uma incrível quantidade de crescimento, pode ser um
investimento muito estável com a menor volatilidade disponível.

Países:

Participação:

Mexico

10.4%

Russia

9.2%

Brazil

9.1%

Greece

8.5%

Turkey

7.7%

South Africa

7.0%

China

6.0%

Poland

5.7%

Hungary

5.5%

Romania

5.2%

Malaysia

5.2%

Philippines

4.9%

Other

15.6%
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3. ICO
Os investimentos arrecadados durante Oferta Inicial de Moeda (ICO) acelerarão o
início do projeto, além de fornecer o marketing estratégico para a rápida aceitação de
criptomoedas em exchanges cripto. O aumento do número de criptomoedas disponíveis
se traduzirá diretamente no crescimento dos ganhos.
Os fundos arrecadados devem ser gastos na criação de infraestrutura, desenvolvimento
de nossos produtos, organização do trading da critpo exchange e suporte de liquidez
de moedas.
O preço token inicial é de 0,001 ETH ou equivalente.
O número total de tokens CPTF será de 90.000.000 (90 milhões), dos quais 63.000.000
serão oferecidos durante as rodadas do ICO, 18.900.000 ficarão na reserva da empresa
e 8.100.000 serão distribuídos para a equipe.
Os tokens CPTF são tokens de utilidade funcional dentro do ecossistema CryptF. Os
tokens CPTF não são títulos, eles não são reembolsáveis, eles não são para
investimentos especulativos. Cryptf não pode garantir qualquer desempenho futuro,
dividendos, nem estabilidade.

Pré-ICO
•
•

13 de Dezembro, 2017, 1pm UTC - 26 de Dezembro, 2017, 1pm UTC
O tamanho da oferta tem o cap de 15,000,000 (15 milhões) CPTF

ICO Fase 1
•
•

4 de Janeiro, 2018, 1pm UTC - 24 de Janeiro, 2018, 1pm UTC
O tamanho da oferta tem o cap de 30,000,000 (30 milhões) CPTF

ICO Fase 2
•
•

8 de Fevereiro, 2018, 1pm UTC - 21 de Fevereiro, 2018, 1pm UTC
O tamanho da oferta tem o cap de 6,000,000 (6 milhões) CPTF

ICO Fase 3
•
•

1 de Março, 2018, 1pm UTC - 14 de Março, 2018, 1pm UTC
O tamanho da oferta tem o cap de 12,000,000 (12 milhões)
CPTF. Todos tokens não vendidos serão queimados.

CryptF se reserva o direito de alterar as datas e o período das rodadas do ICO
antes do início.
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4. Roteiro
2017
Fevereiro

Ideia inicial, brainstorming, pesquisa.

Março – Abril

Primeiro protótipo.

Maio

Pesquisa adicional e elaboração dos detalhes de
implementação..

Junho

O trabalho no site começa. Plano de
Marketing. Planejamento do ICO.

Julho

Design técnico da plataforma.
Inicia o desenvolvimento da plataforma.

Agosto – Setembro

Expansão da equipe (desenvolvedores, designers,
marketing). Programa Bounty.
Lançado privado do website.

Outubro-Novembro
Dezembro

Lançamento público.
Anúncio de ICO.
Desenvolvimento contínuo da plataforma.
Pre-ICO.

2018
Janeiro

ICO Fase 1.

Fevereiro

ICO Fase 2.

Março

ICO Fase 3. Incorporação legal.
Contas de Trading.
CryptF token flutuante (CPTF) em crypto exchanges.
Beta privada da plataforma de trading de moedas.

Abril

Lançamento da moeda emblemática CFIT.
Inicia o trading de moedas no website e em
crypto-exchanges.

Maio

Junho

Lanca as moedas CFBND e CFGM.

Relatório Financeiro.
Distribuição do lucro Q1 2018 entre os titulares de
token.

Julho

Análise e lançamento de novas moedas, respaldadas
por ações e títulos de alta performance.

Agosto

Lançamento de Smart Shares Coin (SSC) (fase
conceitual em Out - Nov de 2017).
Programa de Bônus para titulares de moedas.
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5.Sumário
Os avanços diários na tecnologia blockchain e
as novas regulamentações nacionais podem ser
feitas pelo mercado do dia para a noite.
A maneira certa é diversificar seu portfólio de
criptomoedas em várias ferramentas financeiras
para minimizar a exposição ao risco e aumentar
o ganho de longo prazo.
Estamos colocando nosso foco na criação de um
produto que traria estabilidade para suas cripto
holdings as enraizando na economia real.
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