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Zrzeczenie się
Niniejszy dokument został napisany, aby służyć jako pojazd informacyjny na nadchodzącą
"wyprzedaż monet". Treści zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią w żadnym wypadku
zachęty do oferowania lub oferowania w jakichkolwiek papierach wartościowych. W związku z tym
treści przedstawione w niniejszym dokumencie nie mają na celu oferowania doradztwa
inwestycyjnego ani nagabywania w celu wzięcia udziału w inwestycjach w papiery wartościowe.
Co więcej, poprzednie wyniki nie dają gwarancji ani wskazówek co do przyszłych wyników. W
związku z tym CoVEX w żaden sposób nie zapewnia żadnych zapewnień (jawnych lub
domniemanych) i zrzeka się wszelkich zobowiązań, które mogą wyniknąć z treści wymienionych w
niniejszym dokumencie. Każda oferta lub nagroda będzie oparta na poufnym i wzajemnie
akceptowanym memorandum firmy CoVEX i posiadaczy monet.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i nie mogą być rozpowszechniane ani
udostępniane innym bez pisemnej zgody firmy CoVEX. Dokumentu nie można zmienić, chyba że
przez CoVEX. Rozpowszechnianie, publikacja lub udostępnianie niniejszego dokumentu nie oznacza,
że zostały spełnione odpowiednie przepisy lub wymogi prawne.
Informacje na temat warunków ICO można znaleźć na stronie "Warunki sprzedaży żetonów" na
stronie https://www.covexlabs.com.

Nota prawna

PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ SEKCJI. ŻADNYCH INFORMACJI ZAWARTYCH W
NINIEJSZEJ UMOWIE NALEŻY UPOWAŻNIĆ SIĘ DO PRAWA, FINANSOWANIA LUB PORADY
PODATKOWEJ. ZANIM UCZESTNICZY SIĘ W OFERCIE, JEST WAŻNE W CELU KONSULTOWANIA
PAŃSTWA DORADCEGO PRAWNEGO, FINANSOWEGO LUB PODATKOWEGO.
ANI CoVEX (jak wspomniano powyżej), az CoVEX Teamu (jak wspomniano powyżej) ANI ŻADEN INNY
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadnej wyraźnej lub dorozumianej szkody lub straty,
które mogą wyniknąć z dostępu ten dokument, materiały produkowane przez CoVEX lub dostęp
SERWIS NA STRONIE https://www.covexlabs.com
Monety CoVEX (jak wspomniano powyżej), które zostaną wyemitowane przez CoVEX Labs
Technology Ltd, będą miały zastosowanie do wszystkich składek wobec celami CoVEX, włączając, lecz
nie ograniczając się do promocji i wsparcia dla badań, projektowania i rozwoju, oraz poparcia dla
przyszłego zdecentralizowane Platforma handlowa.
Ten dokument ma na celu jedynie dostarczenie ogólnych celów informacyjnych i nie w żaden sposób
stanowić dokument ofertowy, prospekt lub jakiejkolwiek zachęty do podejmowania inwestycji w
każdej właściwej jurysdykcji. Informacje te nie są również wyczerpujące i dlatego nie służą jako
stosunek umowny.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty firmy CoVEX dotyczącej handlu Monetami CoVEX, ani też nie
może stanowić podstawy do powołania się na żadną inwestycję lub decyzję kontraktową ani nie
można się na niej powoływać w odniesieniu do jakiejkolwiek jej części ani faktów związanych z jej
reprezentacją. Monety CoVEX Monety niezwiązane z zabezpieczeniami i jako takie nie powinny być
interpretowane jako sugerujące oferty papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.
Dlatego jako uczestnik nic w tym papierze nie może być traktowane jako obietnica, zobowiązanie lub
reprezentacja dla przyszłych wyników Platformy CoVEX. Każda umowa pomiędzy CoVEX a Tobą, w
związku z obrotem Monetami CoVEX, będzie podlegać odrębnym warunkom sprzedaży monet.
Zarówno personel CoVEX, jak i CoVEX niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji, oświadczeń lub
zobowiązań wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Potencjalni posiadacze CoVEX Coin powinni
dokładnie rozważyć i ocenić wszystkie ryzyka związane ze sprzedażą CoVEX Coin, CoVEX i
personelem CoVEX.
Czytając niniejszy dokument lub jego dowolną część, reprezentujesz i zezwalaj CoVEX i członkom
zespołu CoVEX w następujący sposób:
a) Uznajesz, że: • Monety CoVEX mogą być bez wartości;
• Nie ma gwarancji ani reprezentacji wartości lub płynności związanych z Monetami CoVEX;
• Monety CoVEX nie są oferowane w celach spekulacyjnych; i
• Żaden z CoVEX i / lub personelu CoVEX ponosi odpowiedzialności za lub będzie odpowiedzialny za
wartość Monety CoVEX, ich zbywalność i / lub płynności i / lub dostępności do każdego rynku
poprzez osoby trzecie lub w inny sposób.

b) W jakiejkolwiek decyzji dotyczącej handlu Monetami CoVEX lub udziału w zrzutach, nie składałeś
żadnych informacji na temat tego dokumentu;
c) Przyjmujesz, rozumiesz i zgadzasz się, że niniejszy dokument i sprzedaż Cooken Token nie będą
uważane za jakąkolwiek radę, oświadczenie lub sugestię o korzyściach płynących z CoVEX i / lub
sprzedaży Cooken Token;
d) Informacje tu zawarte są poufne i nie mogą być przekazywane innym bez uprzedniej pisemnej
zgody CoVEX;
e) W przypadku zakupu Monet CoVEX, we własnym zakresie i na własny koszt upewnij się, że
przestrzegasz wszystkich praw, obowiązków regulacyjnych i ograniczeń istotnych w dowolnej
jurysdykcji (w zależności od przypadku); i
f) Uznajesz, że nie jesteś uprawniony do zakupu monet CoVEX, jeśli jesteś obywatelem USA lub
rezydentem, obywatelem lub rezydentem w Chińskiej Republice Ludowej, Singapurze i innych
krajach, w których embargo i sankcje zostały ustalone przez Wielką Brytanię.
g) Wszystkie oświadczenia zawarte w niniejszym dokumencie, oświadczenia złożone za
pośrednictwem informacji prasowych lub w dowolnym miejscu dostępnym publicznie oraz inne
oświadczenia ustne, które mogą zostać złożone przez CoVEX i / lub personel CoVEX, mogą stanowić
jedynie stwierdzenia dotyczące przyszłości. Może to obejmować między innymi deklaracje intencji,
przekonania lub aktualne oczekiwania dotyczące warunków rynkowych, strategii biznesowych i
planów, oczekiwań finansowych, szczegółowych wymagań i praktyk zarządzania ryzykiem.
h) CoVEX Coin można handlować na platformie CoVEX, nagroda będzie przyznawana tylko
posiadaczom monet, jeśli będą używać CoVEX Platfrom. CoVEX Coin trzymający poza platformą
zdyskwalifikował przydział opłat / prowizji / dyskontów, będzie zabroniony w handlu / wymianie
poza platformą CoVEX.
i) Projektujemy i rozwijamy naszą kartę Płatności Gateway, P2P Loan i Prepaid. Nie złożyliśmy licencji
w żadnym sądzie i nie autoryzujemy agencji. Ale zastosujemy licencję w najlepszym wymiarze
sprawiedliwości dla płatności kartą Płatniczą, P2P i kartą przedpłaconą.
Dlatego nie powinieneś nadmiernie polegać na tych stwierdzeniach, ponieważ mogą one obejmować
znane i nieznane ryzyko, niepewności i inne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki
w przyszłości będą znacząco różnić się od tych opisanych przez stwierdzenia dotyczące przyszłości.
Te wybiegające w przyszłość stwierdzenia mają znaczenie tylko na dzień publikacji niniejszego
dokumentu, a także CoVEX i CoVEX pracownicy wyraźnie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności
(bezpośredniej lub pośredniej) za udostępnienie jakichkolwiek zmian w oświadczeniach
wybiegających w przyszłość.
W przypadku, gdy niniejszy dokument stanowi informacje uzyskane ze źródeł zewnętrznych, CoVEX i
personel CoVEX nie sprawdzili niezależnie dokładności ani kompletności takich informacji. Nie ma
gwarancji co do poprawności lub kompletności takich danych i nie przewiduje się ani nie wydaje się
zapewnień, zapewnień lub zobowiązań dotyczących dokładności lub kompletności informacji od
stron trzecich.
Wszelkie umowy dotyczące handlu Monetami CoVEX są regulowane oddzielnym dokumentem, który
określa warunki (Warunki), które mają być udostępnione na
stronie https://www.covexlabs.com przed sprzedażą jakichkolwiek monet CoVEX . W przypadku

niezgodności pomiędzy Warunkami Sprzedaży Symbolicznej a niniejszym Ofertą, pierwszeństwo
mają Warunki Sprzedaży Tokenowej.
Żadna część tego dokumentu nie będzie kopiowana, powielana i rozpowszechniana w jakikolwiek
sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy CoVEX, aw szczególności nie może być przekazywana do
żadnej jurysdykcji, w której taka dystrybucja jest ograniczona.

Wprowadzenie
Cryptos zapewniają przedsiębiorcom wiele korzyści w porównaniu z klasycznymi zasobami w tym
sensie, że są przejrzyste, zdecentralizowane i pozbawione granic i mogą być zawierane 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu. Chociaż to otwiera nieograniczone możliwości dla wszystkich, stwarza także
wiele zagrożeń z powodu braku regulacji, kontroli i płynności.
Pojawiające się trendy cyfrowe, takie jak handel społeczny i kopiowanie, częściowo rozwiązują
problem, dlatego niezwykle trudno jest oddzielić prawdziwych ekspertów od początkujących
handlowców. Poza tym podnoszą kwestie bezpieczeństwa i odpowiedzialności, które utrudniają
określenie obecnych i potencjalnych wyników.
Oto niektóre wyzwania obecnych systemów P2P:
• Istnieją ograniczone zbiory aktywów, które mogą być wykorzystane jako zabezpieczenie kredytu.
Do tej pory koncepcja pożyczek zabezpieczających i pożyczek nie była wykorzystywana w systemach
P2P w celu zapewnienia pożyczkobiorcom szerszego dostępu do kredytów;
• Cyfrowe trendy handlowe, takie jak handel społeczny i kopiowanie, nie zostały włączone do sieci
P2P. Dla nielicznych organizacji, które je wdrożyły, nadal korzystają z modelu centralizacji, co
sprawia, że niezwykle trudno jest oddzielić prawdziwych ekspertów od początkujących handlowców;
• Nie ma platformy typu "wszystko w jednym", w której handlowcy mogą wymieniać kryptowaluty,
pożyczać kredyty, korzystać z usług kart przedpłaconych i kopiować umiejętności handlowe.
W wyniku wyżej wspomnianych wyzwań handel na rynkach kryptograficznych jest skomplikowanym
przedsięwzięciem nawet dla doświadczonych handlowców. Aby zdobyć zyski na rynkach
kryptograficznych, potrzeba wiele lat ciężkiej pracy. Ale uczestnicy chcą zwrotu z inwestycji w swoje
aktywa teraz, a nie w przyszłości.
CoVEX uważa, że stroma krzywa uczenia się w handlu nie powinna utrudniać użytkownikom
wykorzystania ich potencjału. Dlatego wdrażamy platformę opartą na Blockchain następnej
generacji, w ramach której handlowcy mogą handlować i wymieniać kryptowaluty, kopiować
umiejętności handlowe i konkurować ze sobą nawzajem w ramach swoich grup inwestycyjnych.
Docelowo CoVEX zdemokratyzuje handel i poprawi ogólne wrażenia użytkownika, przekształcając
fundamenty rynków kryptograficznych, takich jak start-upy, podmioty obecne na rynku, handlowcy,
konsumenci i handlowcy, w realistyczny ekosystem, który zwiększa masową popularność
kryptowalut.

CoVEX Coin
Moneta CoVEX, która zostanie wdrożona na Ethereum Blockchain zgodnie ze standardami ERC223,
będzie działać jako kryptowaluta generująca bonusy. Umożliwi to posiadaczom monet otrzymanie
premii w postaci opłat transakcyjnych. Monety CoVEX będą dostępne dla zainteresowanych
uczestników podczas ICO, którego realizacja rozpocznie się w maju 2018 r. Podczas ICO całkowita
liczba 250 000 000-25 000 000 * 23% monet CoVEX zostanie udostępniona zainteresowanym
posiadaczom monet.
Platforma CoVEX
Platforma CoVEX będzie składać się z następujących elementów:
# 1: Platforma wymiany
Większość wymian kryptowaluty opracowali entuzjaści, którzy nie mają wymaganej technologicznej
dojrzałości do ich utrzymania. W wyniku tego, obecne giełdy kryptograficzne podlegają
następującym zmianom:
• Częste przestoje: częste przestoje doprowadziły do znacznych strat finansowych dla użytkowników
kryptograficznych, którzy nie są w stanie umieszczać i modyfikować swoich transakcji, szczególnie w
przypadku dużych wahań na rynku;
• Bezpieczeństwo: większość kryptowalut jest pogrążona w naruszeniach bezpieczeństwa i
doprowadziła do masowej kradzieży funduszy; i
• Zły interfejs użytkownika: Nowi użytkownicy są zniechęcani do używania kryptowalut, gdy
rejestrują się w celu wymiany kryptograficznej z powodu słabego interfejsu użytkownika.
Platforma CoVEX będzie bardzo bezpieczna dla użytkownika z krótszymi przestojami. Aby zwiększyć
przejrzystość, platforma będzie miała różnorodne relacje między przedsiębiorcami, którzy będą
bezpośrednio wymieniać swoje kryptografy. W trakcie transakcji Platforma wyświetli następujące
szczegóły:
• Typ kryptowaluty;
• Dzienna wielkość transakcji wybranego krypto; i
• Otwórz usługę czatu i analizę portfela osobistego (P / L)
# 2: Platforma handlu społecznościowego
Obecnie handel kryptowalutami jest opłacalny tylko dla tych handlowców, którzy:
• Wymagana znajomość papierów wartościowych i obrotu indeksami;
• Umiejętności uczenia się i analizowania złożonych struktur rynkowych w oparciu o media; i
• Niezbędna wiedza i doświadczenie związane z izolowaniem emocji rynkowych od handlu
Większość przedsiębiorców, którzy chcą wejść na tę granicę, uważa, że krzywa uczenia się jest
niezwykle stroma. W związku z tym jest to trudne i czasochłonne dla początkujących użytkowników
do handlu, nie mówiąc już o osiągnięciu zysków z konwencjonalnych platform.
Z drugiej strony, ci traderzy z niezbędną wiedzą i doświadczeniem nie mają czasu, aby wydawać
pieniądze na kryptowaluty, a zatem w końcu polegają na domysłach, które często prowadzą do strat

w wyniku powszechnych oszustw. Oszustwo jest powszechną przeszkodą w konwencjonalnych
platformach handlowych ze względu na centralizację bez żadnych przepisów dotyczących weryfikacji.
CoVEX wdraża platformę wymiany społecznej opartą na uczeniu maszynowym i opartą na Blockchain
z nowymi, ekscytującymi funkcjami, które pozwolą każdemu uczestnikowi śledzić bardziej
doświadczonych i doświadczonych handlowców, kopiując ich portfele i wszystkie futu.ponownej
regulacji.
Platforma ta pozwoli początkującym lub nowym uczestnikom oraz osobom z nieodpowiednim
czasem na zainwestowanie swoich pieniędzy w transakcje, które obiecują wysokie zyski. Proces
będzie prosty dla obserwujących. Po wpłaceniu środków do CoVEX, wybierają po prostu lidera,
wybierają kwotę, którą należy przeznaczyć, aby wykorzystać portfel w oparciu o zyski / straty w
czasie rzeczywistym.
Jeśli lider dobrze sobie radzi z czasem, generuje dodatkowe dochody. Mówiąc krótko, najbardziej
skuteczni liderzy na platformie społecznościowej CoVEX odbierają monety CoVEX od swoich
obserwatorów i tworzą markę dla siebie.
# 3: Obrót marżą / pożyczki
Obrót marżą i udzielanie pożyczek jest idealnym logicznym zastosowaniem dla CoVEX z dwóch
podstawowych powodów:
• Szybko rozwijający się rynek; i
• Potrzeba niezależnej zaufanej platformy jest natychmiastowa
Platforma handlowa CoVEX Margin pozwoli użytkownikom handlować za pomocą pieniędzy
pożyczonych od innych podmiotów gospodarczych, które będą wspierane przez fundusze
zabezpieczające. Środki te będą obliczane na podstawie udziału monety i portfela kredytobiorcy.
Handlarze marginesów będą mogli otwierać długie i krótkie pozycje, pożyczając pieniądze, które
mogą albo kupić, albo sprzedać.
Później handlowcy zamkną pozycje poprzez rozliczenie pożyczek. Naturalnie pożyczkodawca
otrzymuje odsetki od podmiotu zajmującego się marżami jako zachętę do pożyczania środków,
podczas gdy CoVEX zachowuje procent odsetek, które narosły.
# 4: Bramka płatności
W ostatnim czasie handel elektroniczny osiągnął niezrównane tempo wzrostu, a jego tempo jeszcze
się zwiększy. Według Statisty, globalna sprzedaż e-commerce ma wzrosnąć do 4,058 biliona dolarów
do roku 2020. Pomimo ogromnego wzrostu handlu elektronicznego sprzedawcy spotykają się z
następującymi przeszkodami:
• Reputacja i zaufanie;
• Kosztowne i przedłużające się procesy płatności; i
• Nieumiejętność wykorzystania rosnącej liczby rynków kryptowalut z kapitalizacją rynkową
przekraczającą 750 miliardów dolarów.
Platforma Payment Gateway firmy CoVEX zdemokratyzuje bramę płatności i stworzy rozwiązanie
zaufania oparte na Blockchain, działając płynnie ze zdecentralizowanym systemem zaufania i

reputacji, w którym akceptanci będą akceptować kryptowaluty. Platforma pozwoli sprzedawcom i
ich klientom na uczestnictwo w bezgranicznym, globalnym zdecentralizowanym handlu z zaufaniem.
# 5: Usługa pożyczek P2P
Pożyczki P2P zapewniają bezpośrednią interakcję między kredytobiorcami i uczestnikami, pozwalając
tym pierwszym na zaciąganie pożyczek bez angażowania żadnej strony trzeciej ani pośredników,
takich jak instytucje finansowe i banki. Nie angażując stron trzecich, cały proces pożyczkowy jest
uproszczony dla wszystkich stron.
CoVEX będzie wdrażał zdecentralizowaną platformę do końca 2019 roku, która może zakłócić obecne
modele pożyczek P2P. Platforma umożliwi kredytodawcom zdeponowanie środków i wybór pakietu
decyzji kredytowych określonych przez algorytmy ML, które uzyskają rekomendację oszustwa,
tożsamości i innych agencji ratingowych.
Pożyczkobiorcy będą filtrować kryteria pożyczki w oparciu o dostępne parametry finansowania i
natychmiast dopasowywać do odpowiednich pożyczkodawców. Po należytej staranności
pożyczkobiorcy otrzymają finansowanie, a pożyczkodawcy otrzymają zainwestowany kapitał wraz z
odsetkami naliczonymi na jego rzecz.
# 6: Usługa kart przedpłaconych
Obecnie tylko nieliczni akceptanci akceptują krypto-pliki online lub w punkcie sprzedaży. Klienci
muszą wymieniać swoje kryptografy na lokalne waluty, aby dokonywać codziennych zakupów.
Korzystanie z istniejących giełd w celu konwersji do lokalnych walut lokalnych jest czasochłonne i
może być kosztowne. I chociaż niektóre firmy stworzyły produkty, które pozwalają akceptantom
akceptować płatności kryptograficzne, są one dostępne tylko w wybranych lokalizacjach.
Celem platformy CoVEX Prepaid Card Service jest umożliwienie wymiany w czasie rzeczywistym, w
dowolnym miejscu, w którym akceptowane są karty debetowe / kredytowe przy minimalnych
opłatach porównywalnych z kosztami transakcji w kryptowalutach.
Posiadacze kart prepaid CoVEX będą mogli używać dowolnego z aktywów Blockchain do zakupu
towarów i usług od akceptantów akceptujących globalne karty debetowe / kredytowe. Platforma
zastosuje kanały płatności między różnymi kanałami, aby ułatwić kupującemu uregulowanie
wszelkich przychodzących żądań płatności z sieci kart debetowych / kredytowych w czasie
rzeczywistym.
# 7: Tech Incubators / Tech starter club
CoVEX zapewni platformę, która pomoże startupom odnieść sukces w uruchamianiu produktów
kryptograficznych poprzez mentoring i szkolenia. Platforma będzie centrum innowacji
technologicznych, które będą zachęcać i wspierać start-upy w projektowaniu, tworzeniu, rozwijaniu i
komercjalizacji innowacyjnych technologii.
# 8: ICO Underwritings
Uruchomienie ICO jest trudnym przedsięwzięciem. Oprócz Białej Księgi i strony docelowej, ICO
wymaga strategii na wysokim poziomie ze wszystkich frontów. CoVEX zapewni kompleksowe usługi
underwartingu ICO dla firm, które chcą pozyskać fundusze na rynkach kryptograficznych, aby pomóc
im osiągnąć sukces.
CoVEX zapewni następujące usługi w zakresie gwarancji ICO:

• Rozwój technologii: technologia pozwoli startującym firmom na śledzenie inteligentnych
przeglądów umów i integracji technologii w celu ulepszenia ich modeli biznesowych związanych z
ICO;
• Pomoc prawna: CoVEX zapewni wsparcie prawne firmom, które chcą wprowadzić zgodne ICO w
dowolnych jurysdykcjach; i
• Marketing strategiczny: CoVEX pomoże stworzyć i zoptymalizować lojalność klientów za pomocą
najnowocześniejszych technologii marketingu cyfrowego.

Model premiowy
CoVEX wygeneruje Bonus z następujących źródeł:
Wymiana kryptowalut: CoVEX będzie zbierać procent wartości transakcji wymiany;
Platforma handlu społecznościowego: przywódcy i obserwatorzy, którzy osiągają dobre wyniki w
dłuższym okresie czasu, będą generować dodatkowy dochód w tym procesie. CoVEX pobierze
niewielki procent od uzyskanych odsetek i udostępni je innym posiadaczom monet;
Obrót wierzytelnościami i pożyczki: Wszyscy posiadacze monet CoVEX, którzy zdecydują się
przekazać kapitał innym inwestorom, otrzymają odsetki od swojego kapitału. Z kolei CoVEX pobierze
niewielki procent od uzyskanych odsetek;
Usługa pożyczek P2P: Posiadacze monet CoVEX, którzy zdecydują się przekazać kapitał innym
przedsiębiorcom, będą zarabiać na swoim głównym zobowiązaniu. CoVEX pobierze niewielki procent
od uzyskanych odsetek i udostępni je posiadaczom monet;
Payment Gateway: Handlowcy sprzedający produkty i usługi za pośrednictwem bramki CoVEX
Payment wygenerują premię dla platformy w postaci opłat transakcyjnych. W zamian, CoVEX będzie
zbierać i dzielić premię z posiadaczami tokenów;
Usługa kart przedpłaconych: Posiadacze monet CoVEX będą ponosić koszty, takie jak emisja, wypłata
gotówki i roczne opłaty za utrzymanie karty. CoVEX będzie pobierał opłaty za kartę prepaid i
udostępniać je posiadaczom monet;
Model dystrybucji bonusowej
Posiadacze CoVEX Coin otrzymają Bonus w postaci dziennych opłat transakcyjnych. Platforma
zastosuje czas graniczny między 23:00 GMT a 23:59 GMT jako podstawę do obliczenia Bonusu. W
ostatniej minucie każdego dnia (23:59 GMT) platforma obliczy i przekaże bonus.
Premia netto dla systemu zostanie obliczona w następujący sposób:
Net Bonus = łączna opłata za platformę - całkowity rabat w opłatach za platformę
Bonus netto zostanie udostępniony w następujący sposób:
30% do posiadacza CoVEX;
20% do poleconych; i
50% na pozostanie w firmie
Bonus za polecenie zostanie podzielony na 3 trzy kategorie w następujący sposób:

1. stopień: każdy posiadacz Pre-ICO kwalifikuje się do 50% odwołania;
2. stopień: tylko dla posiadaczy fazy 2, którzy biorą udział w ICO fazy 2, będzie on uprawniony do
30% zgłoszeń; i
3rddegree: Tylko dla posiadaczy fazy 3, którzy biorą udział w ICO fazy 3, będzie on uprawniony do
20% zgłoszeń.
Bonus zostanie obliczony w następujący sposób:
R, czyli całkowita premia zdobyta przez posiadacza CoVEX, zostanie obliczona w następujący sposób:
R = (x / y) * 0,3 * liczba monet w posiadaniu + Prowizja za polecenie + zniżka
x = Bonus netto
y = Rynek łączny obiegowe monety (250 000 000-15 / 100 * 250 000 000)

Model rabatowy
Każdy posiadacz CoVEX z ponad 3 000 CoVEX Coins będzie uprawniony do 50% zniżki w opłatach za
kupowanie i sprzedawanie.
Model rekomendacji
Każdy właściciel CoVEX, który odsyła inwestora do Giełdy, ma prawo do 10% prowizji za każdą
monetę, którą wymienia przedsiębiorca. Prowizja ta zostanie obliczona w USD i zapłacona w CoVEX
Coins. Aby móc zakwalifikować się do prowizji, musi on posiadać monety CoVEX.
Mapa drogowa
Oto ważne kamienie milowe w realizacji projektu:
Q3 2017: Wstępna koncepcja i zachowanie pierwszego Zarządu;
Q4 2017: zespół techniczny utworzony dla Projektu, zarejestrowany w domenie i uruchomienie
strony internetowej;
Q1 2018: utworzono zespół ds. Marketingu i zespół prawników, a także opublikowano białą księgę;
Q2 2018: Wersja beta Exchange, Technical whiteepaper i Pre-ICO zostaną opublikowane;
Q3 2018: Pierwsza demonstracja ICO, Second ICO i Live Test Exchange;
Q4 2018: Live Exchange zostanie wydane;
Q1 2019: Rozpoczną się usługi inkubatora i usługi Underwriting;
Q2 2019: Platforma P2P Loan Service Platform oraz platforma handlowa i pożyczkowa do marży;
Q3 2019: Płatne wypłaty;
Q4 2019: Rozpoczęcie korzystania z usług kart przedpłaconych.
Monety CoVEX będą dostępne dla zainteresowanych uczestników podczas ICO, którego realizacja
rozpocznie się w maju 2018 r. Podczas ICO, całkowita ilość 192 500 000 CoVEX Coins zostanie

udostępniona zainteresowanym posiadaczom monet. Wydanie monety będzie rozłożone w czasie i
podzielone na fazy w następujący sposób:
Faza 1 (Pre-ICO): Po wydaniu wersji Alpha, całkowita objętość 30 000 000 CoVEX zostanie uwolniona
po kursie wymiany 1 ETH = 3000 CoVEX.
Faza 2: Po wydaniu wersji beta, Exchange, całkowity wolumen 81,250,000 CoVEX zostanie wydany
po kursie wymiany 1 ETH = 2000 CoVEX.
Faza 3: Podczas drugiego ICO, całkowity wolumen 81,250,000 CoVEX zostanie uwolniony po kursie
wymiany 1 ETH = 1000 CoVEX.
Poniższy schemat podsumowuje przesunięte fazy:

W przypadku, gdy zarządzanie CoVEX nie dotrzyma terminów realizacji projektu, fazy 2 i 3 ICO Sale
zostaną odroczone, dopóki projekt nie spełni warunku. Wszystkie niesprzedane monety będą
przechowywane i zamykane na okres jednego roku. Po upływie jednego roku zostaną wykorzystane
do przyszłego wdrożenia i rozwoju projektu CoVEX. Wydanie tych monet będzie zależało od
pojawiających się przyszłych wymagań projektu. W tym niesprzedane monety ICO, deweloperzy,
personel, partnerstwa strategiczne, operacje i akcjonariusze, rada dyrektorów, przydzielone monety
doradcze są zablokowane na okres jednego roku. Przydzielone monety do Legal & Marketing, Bounty
i Creative Rewards zostaną wydane po ICO.

Wszystkie środki pozyskane z ICO zostaną wykorzystane na rozwój i badania, zatrudnienie
utalentowanych programistów, marketing i obsługę klienta, pozyskiwanie klientów, bezpieczeństwo i
zgodność. Oto pełna koncepcja dystrybucji CoVEX Coin:

Poniższy schemat podsumowuje sposób wykorzystania zebranych funduszy:

Zespół
J Mohan: założyciel i dyrektor generalny

J. Mohan jest ekspertem w dziedzinie analityków rynku forex i kryptowalut. Zajmuje się także
rozwojem biznesu, zarządzaniem ryzykiem, doradztwem finansowym w branży produkcyjnej,
usługowej i gier. W 2001 r. J Mohan założył MiDas Technology, aby wypełnić to, co uważał za pustkę
w szkolnym i szpitalnym systemie zarządzania w Nepalu. Dziś technologia MiDas rozwinęła się z
małego start-upu do 400 pracowników z Katmandu.

Posiada tytuł zawodowy księgowy, licencjat (z wyróżnieniem) na University of Oxford Brookes oraz
tytuł magistra zarządzania ryzykiem z University of Wales, Wielka Brytania.

J Mohan jest aktywnym inwestorem i doradcą w wielu MŚP w Wielkiej Brytanii. Z biegiem lat J
Mohan urozmaicił swoje zaangażowanie w rozwój oprogramowania w szeregi innych sektorów, w
tym dobra konsumpcyjne, produkty kosmetyczne i modowe w brytyjskich MŚP.

Labu K Ghimire: Co - Founder & COO

Labu jest aktywnie zaangażowany w sektor Blockchain od 2015 roku, pracując jako doradca opcji
binarnych dla kilku firm w Wielkiej Brytanii. Jest handlowcem w pełnym wymiarze czasu w
przestrzeni kryptowalut z ostatnich 3 lat. Założyciel firmy maklerskiej - DDK Pvt. Ltd. W Nepalu ma
ponad sześcioletnie doświadczenie na giełdzie.

Labu jest jednym z założycieli tajnego nepalskiego portalu - Suchikaran.com. Ma kilkuletnie
doświadczenie zawodowe jako menedżer ds. Kredytów w jednym z renomowanych banków
komercyjnych - NMB Bank, Nepal. Posiada tytuł magistra w dziedzinie finansów i inwestycji na
Tribhuwan University zrealizowany w 2006 roku.
M. Junaid Nawaz: Programista CoVEX CTO i Lead Blockchain

M. Junaid Nawaz: Junaid zademonstrował historię pracy w branży oprogramowania
komputerowego. Junaid posiada wysokie kwalifikacje w zakresie SQL, ASP.NET MVC, baz danych,
zarządzania projektami oprogramowania, rozwoju crypto / Blockchain, inwestora, analityka
handlowego. Junaid odpowiada za budowanie platformy CoVEX, bramy płatności i wszystkich funkcji
związanych z Blockchain.

JyotiAdhikari: CoVEX Full Stack Developer

Jyoti jest wysoce zmotywowanym specjalistą od oprogramowania, który lubi wyzwania, osobiście
angażuje się w rozwój poprzez uczenie się przez całe życie i stale stosuje swoją wiedzę, aby osiągnąć
lepsze wyniki. Jyoti posiada tytuł magistra informatyki ESIGELEC, Rouen, Francja oraz magistra
informatyki na Sikkim University Manipal w Sikkimie w Indiach.

Jyoti wykorzystując swoją kluczową wiedzę na temat tworzenia oprogramowania w językach C
#, ASP.NET, MVC, Azure, Java, JSP, Sencha, JQuery, AngularJS, AngularJS 2, ReactJS, KnockoutJS,
Node JS, IOS przy użyciu Swift, NoSQL, SQL, MongoDB, Redis, Unit Test, MS Test, Mocha i
projektowanie API usług w pełni REST w platformie CoVEX.

Reza Bakhshandeh: ekspert CoVEX Blockchain AI / Big Data

Reza Bakhshandeh jest ekspertem Crypto Design Architect / Blockchain, programistą i ekspertem AI /
Big Data. Obecnie pracuje w Boostinsinder Inc jako starszy programista. Jest współzałożycielem
DPTiva Co i pracował jako kierownik projektu i programista. Przez wiele lat opracowywał szereg
inteligentnych umów dotyczących liczby przedsiębiorstw. Jest eksportem w opracowywaniu
algorytmu i sztucznej inteligencji. Posiada stopień licencjata z inżynierii oprogramowania i tytuły
magisterskie AI uzyskany na Uniwersytecie Shiraz. Jest wynalazcą patentu US9489401B1 z 14-letnim
doświadczeniem zawodowym.

Peter NamisikoWanjala: Kierownik ds. Rozwoju biznesu i produktu
Peter jest utalentowanym naukowcem i badaczem na Wydziale Technologii Informacyjnych
Uniwersytetu Mount Kenya. Od 2011 roku uczy między innymi różnych jednostek, takich jak
bezpieczeństwo i kryptografia, programowanie sieciowe, struktury danych, sztuczna inteligencja. Jest
także autorytetem w Blockchain i Cryptosystems, które są autorami wielu raportów technicznych i
książek na ten temat.

W maju 2014 r. Został mianowany na stanowisko Associate Research Fellow na Mount Kenya
University w wyniku jego wybitnych kompetencji badawczych. Jego obecne zainteresowania
badawcze to Blockchain / Cryptosystems, Machine Learning i Big Data. Poza publikowaniem kilku
artykułów w czasopismach międzynarodowych, z ponad 50 cytowaniami, jest także recenzentem
Afrykańskiego Dziennika Systemów Informacyjnych (AJIS) oraz czasopisma informatycznego i
informatycznego (JCSIT).
Peter ukończył studia licencjackie (Hons). Stopień naukowy w dziedzinie informatyki na
Uniwersytecie Egerton w Kenii w 2007 roku. Posiada również tytuł magistra inżyniera. Absolwent
Telekomunikacji na California Miramar University, San Diego
Podsumowanie

Jesteśmy przekonani, że problem niewłaściwej adaptacji i doświadczenia użytkowników w
odniesieniu do kryptowalut można rozwiązać w sposób świadomy za pomocą jednego rozwiązania.
CoVEX jest blokerem następnej generacji, który zdemokratyzuje i przejmie Exchange, Social trading,
Margin trading / Lending, pożyczki P2P, usługi kart przedpłaconych i bramkę płatności do
przejrzystego i bezrefleksyjnego blockchaina. Podsumowując, CoVEX jest przygotowany na przyszłość
krypto-handlu i chcemy, abyś był częścią tej przyszłości.

