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CrytpF creează un nou set de
monezicrypto, primul care va fi susținut
de acțiuni și obligațiuni.
Prezentăm o oportunitate pentru toate clasele
sociale de a participa la piețele financiare
globale.
Omiterea limitărilor de tranzacționare
geografică, necesitatea unui cont bancar și
a intermediarilor scumpi.

Site Web: https://cryptf.io/

CryptF - Cryptomonede susținute de Stocuri și Obligațiuni
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1. Prezentare generală
Crypto-economia existentă este încă în fază incipientă, iar activele au o valoare
aproximativă de aproximativ 150 de miliarde de dolari. Circulația relativ scăzută a
monezilor cripto determină sensibilitatea la manipularea prețurilor și volatilitatea
ulterioară. În timp ce aceasta oferă o oportunitate pentru o creștere extrem de rapidă a
averii, crește riscul unei pierderi financiare substanțiale. În prezent, doar câteva
instrumente sunt încă disponibile pe scară largă pentru a vă atenua riscul.

1.1 Concept
Noi creăm o oportunitate pentru fiecare deținător de monezi crypto să investească
în stocurile de companii și obligațiuni din țările în curs de dezvoltare.
Criptomonedele CryptF sunt produse / instrumente de investiții colective bazate pe
blockchain. Monedele vor fi tranzacționabile pe exchange-uri ca orice altă monedă
cripto și sunt disponibile pentru cumpărarea oricui.
Ceea ce face ca monedele CryptF să fie unice este susținerea sigură a stocurilor și a
obligațiunilor de tip blue-chip. Prețul monedei este cuplat la valoarea de piață curentă
a valorilor mobiliare legate.
Moneda CryptF vă permite să investiți într-un segment al unei piețe, reprezentat printrun set fix de instrumente derivate la care este legată și o monedă. Portofoliul de investiții
este gestionat de CryptF, ceea ce face ca întreaga experiență să nu aibă nicio problemă
pentru titularii de monede.

1.2 Benificii
•

Abilitatea de a participa la piețele financiare globale direct de la portofelul virtual.

•

Prețul monedei este păstrat în mod fiabil, urmărind indexul acțiunilor sau obligațiunilor corespunzătoare.

•

Portofoliu transparent.

•

Costuri operaționale scăzute pentru investitori.

•

Lichiditatea înaltă a monedelor. CryptF garantează retragerea necondiționată a
monedelor de la investitorii direcți sau din cripto-bursă.

1.3 Riscuri
Criptomonedele noastre sunt legate de prețurile indicilor și stocurilor corespunzătoare,
prin urmare, prețurile monedelor se vor corela cu acestea. În timp ce prețurile pot scădea
pe termen scurt, consensul general între investitori este o creștere constantă pe termen
lung.
Randamentul mediu al pieței bursiere americane este de aproximativ 6-7% anual. Efectul
de creștere a compusului poate fi de așteptat să vă dubleze capitalul în 11-12 ani. Dacă
cumpărați moneda CFIT, veți investi în cele mai fiabile companii din acest segment.
Aceasta include stocul Apple
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(AAPL), care a fost investit de cei mai mari jucători de pe piață, cum ar fi Warren Buffet,
George Soros și David Einhorn. Ei se bazează pe o creștere stabilă și previzibilă, care nu
este cazul cu Bitcoin și Ethereum extrem de volatili.

1.4 Securitate
Monedele CryptF sunt create prin replicare fizică: toate titlurile care sunt legate de o
monedă sunt achiziționate de CryptF.
Planificăm să efectuăm în mod regulat audituri și să emită rapoarte verificate de broker
pentru a oferi transparență maximă a conturilor de valori mobiliare CryptF.

1.5 Dividente
Toate câștigurile din dividende vor fi reinvestite în mai multe acțiuni, prin urmare
valoarea monedelor va fi ușor mai mare decât valoarea indexului asociat.

1.6 Token-urile CRFT
TToken-ul CRFT este creat pe un contract inteligent bazat în blocul Ethereum. Tokenele
vor fi emise numai în perioada ICO.
Fiecare cumpărător de Token-uri trebuie să utilizeze un portofel compatibil ERC-20.
Pentru a cumpăra Token-uri CRFT, cumpărătorul va trebui să transfere o
criptomonedă acceptată la adresa contractului inteligent. Contractele cu contract
inteligent transferă CRFT-urile înapoi la adresa cumpărătorului. Orice plăți care s-ar
întâmpla înainte sau după ICO vor fi inversate și returnate fără emiterea unui Token
CRFT.
Token-ul CRFT va participa la redistribuirea profitului companiilor și poate fi o sursă
viitoare de venituri pasive. Credem că valoarea acestui simbol va crește în timp cu o
corelație pozitivă cu numărul de criptocine emise.
Ea se bazează pe blocul Ethereum, care este în prezent un protocol standard de tip
blockchain pentru cele mai importante ICO-uri.

1.7 Distribuția profitului
CryptF va distribui 40% din profitul trimestrial pentru contractele inteligente CRFT.
Aceste informații vor fi publicate pe site-ul CryptF. Fiecare deținător de Token-uri va fi
anunțat utilizând informațiile de contact furnizate. Profitul va fi împărțit proporțional în
funcție de numărul de Token-uri din exploatația utilizatorului. Fiecare plată se va efectua
în ETH.
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2. Active Lichide
Criptomonedele CryptF și Token-urile de active sunt doi termeni cu același înțeles.
Aceste Token-uri sunt emise atunci când activele precum acțiunile și obligațiunile sunt
cumpărate de CryptF. Prin urmare, CryptF vinde aceste Token-uri. Compania va păstra
o proporție directă din activele disponibile și Token-uri emise. Token-urile se bazează pe
contracte inteligente din blocul Ethereum. Fiecare set de active va corespunde unui
anumit Token.
Token-urile sunt emise atunci când activele sunt cumpărate și distruse atunci când
activele sunt vândute. O descriere detaliată a fiecărui set de Token-uri va fi disponibilă
în documentele site-ului web. Eventual, vor fi introduse Token-uri pentru
schimburile criptografice. Pentru a cumpăra aceste token-uri, utilizatorul ar trebui să
aibă un portofel compatibil ERC-20.
CryptF criptomoneda și Tokenul activului au aceleași semnificații.

2.1 Ruperea Token-ului CFIT
CFIT este o combinație a celor cinci companii de top performante pe piața americană,
cum ar fi Facebook, Apple, Amazon, Netflix și Google Alphabet.
Capitalul de piață al acestor companii este de aproximativ 2,4 trilioane de dolari de la
evaluarea și creșterea în jumătatea anului 2017.

Companii:

Acțiuni:

Facebook

22%

Amazon

22%

Apple

17%

Netflix

21%

Google (Alphabet)

18%
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2.2 Ruperea Token-ului CFGM
CFGM este o combinație de cinci editori internaționali de jocuri în creștere.
Jocurile online multiplayer sunt un fenomen social foarte răspândit și extrem de
popular. MMORPG-ul combinat și piața mobilă au avansat cu 101 miliarde de mărci în
2016. Se preconizează că va fi de 109 miliarde în 2017 și 116 miliarde în 2018.
Piața jocurilor asiatice este în creștere cu cea mai mare viteză, NetEase fiind unul
dintre cei mai mari și mai eficienți editori din China.

Companii:

Acțiuni:

Take-Two Interactive Software

27%

Activision Blizzard

24%

Electronic Arts

24%

Zynga
NetEase Inc. ADS

7%
18%

2.3 Breakdown of CFBND token
CFBND constă în legăturile a peste 15 țări în curs de dezvoltare. Acestea sunt datorii
lichide suverane cu potențial ridicat de randament. Acestea includ o multitudine de
valute diferite și orice maturitate de durată. O cotă din fiecare țară în parte nu va depăși
10%.
În timp ce această monedă nu poate să arate o creștere incredibilă, aceasta poate fi o
investiție foarte stabilă, cu cea mai mică volatilitate disponibilă.

Țări:

Profit:

Mexic

10,4%

Rusia

9.2%

Brazilia

9.1%

Grecia

8.5%

Turcia

7.7%

Africa de Sud

7.0%

China

6.0%

Polonia

5.7%

Ungaria

5.5%

Romania

5.2%

Malaezia

5.2%

Filipine

4.9%

Altele

15.6%
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3. ICO
Investițiile ridicate pe parcursul ofertei inițiale de monedă (ICO) vor accelera începutul
proiectului, precum și vor asigura marketingul strategic pentru acceptarea rapidă a
criptomonedelor pe schimburile de criptografe. Creșterea numărului de criptomonede
disponibile se va traduce direct în creșterea veniturilor.
Fondurile alocate vor fi cheltuite pentru crearea infrastructurii, dezvoltarea produselor
noastre, organizarea tranzacțiilor de tip cripto-bursier și susținerea lichidității
monedelor.
Suma inițială a Token-ului este de 0,001 ETH sau echivalent.
Numărul total de Token-uri CRFT va fi de 90.000.000 (90 de milioane), dintre care
63.000.000 vor fi oferite în timpul tururilor ICO, 18.900.000 vor fi în rezerva companiei
și 8.100.000 vor fi distribuite echipei.
CRF-urile sunt Token-uri funcționale în cadrul ecosistemului CryptF. CRF-urile nu
sunt titluri de valoare, nu sunt rambursabile, nu sunt destinate investițiilor
speculative. Cryptf nu poate garanta performanțe viitoare, dividende și nici stabilitate.

Pre-Ico
•
•

•
•

•
•

13 decembrie 2017, ora 13:00 UTC - 26 decembrie 2017, ora 13:00 UTC

Dimensiunea ofertei este limitată la
15.000.000 (15 milioane) CRF ICO rundă 1
4 ianuarie 2018, ora 13:00 UTC - 24 ianuarie 2018, ora 13:00 UTC

Dimensiunea ofertei este limitată la
30.000.000 (30 milioane) CRF ICO Runda 2
8 februarie 2018, ora 13:00 UTC - 21 februarie, 2018, ora 13:00 UTC
Dimensiunea ofertei este limitată la 6,000,000 (6 milioane) CRFT

Runda 3 ICO
•
•

1 martie 2018, ora 13:00 UTC - 14 martie 2018, ora 13:00 UTC
Dimensiunea ofertei este limitată la 12.000.000 (12 milioane) CRFT
Toate Token-urile nevândute vor fi dispuse.

CryptF își rezervă dreptul de a schimba datele și durata rundei ICO înainte de a începe.
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4. Foaia de parcurs
2017
Februarie

Idee inițială, brainstorming, cercetare.

Martie - Aprilie

Primul prototip.

Mai

Cercetări suplimentare și elaborarea detaliilor
implementării.

Iunie

Lucrul pe site începe. Plan
de marketing. Planul ICO.

Iulie

Platformă tehnică de proiectare.
Steaua dezvoltării platformei.

August - Septembrie

Expansiunea echipei (dezvoltatori, designeri,
marketing). Program de recompense.
Lansarea privata a site-ului.

Octombrie - Noiembrie

Lansarea publică.
Anunțul ICO.
Dezvoltarea continuă a platformei.

Decembrie

Pre-Ico.

2018
Ianuarie

Runda 1 ICO.

Februarie

Runda 2 ICO.

Martie

ICO rundă 3. Încorporare juridică. Conturi de
tranzacționare. Flotant CryptO Token (CRAFT)
pe schimburile de criptografe. Varianta beta
privată a platformei de tranzacționare a
monedelor.

Aprilie

Lansarea CFIT-ului monetar.
Începeți monedele de tranzacționare pe site și pe
schimbările criptoex.

Mai

Lansarea monedelor CFBND și CFGM.

Iunie

Raportare financiară.
Distribuirea profitului pentru T1 2018 în rândul deținătorilor de
Token-uri.
Analiza și lansarea de noi monede, susținute de
acțiuni și obligațiuni performante.

Iulie
August

Lansarea monedei cu acțiuni inteligente (SSC) (faza
de concepție în octombrie-noiembrie 2017).
Program de bonus pentru deținătorii de monede.
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5. Rezumat
Progresele zilnice în tehnologia blocurilor și
noile reglementări naționale pot schimba
preferințele pieței peste noapte.
Direcția cea bună este să vă diversificați cripto
port-folio în diverse instrumente financiare
pentru a minimiza expunerea la risc și a crește
câștigul pe termen lung.
Ne străduim să creăm un produs care să aducă
stabilitate exploatațiilor dvs. de criptare,
înrădăcindu-le în economia mondială reală.
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