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Peringatan (Disclaimer)
Buku Putih ini telah ditulis untuk berfungsi sebagai kendaraan informatif bagi ―Koin
Penjualan‖ yang akan datang. Konten yang terkandung disini tidak mengajak dalam jumlah
berapapun atau menawarkan dalam sekuritas apapun. Dengan demikian, konten yang diwakili
dalam laporan ini tidak ditujukan untuk menawarkan saran investasi atau ajakan untuk
mengambil bagian dalam investasi sekuritas. Terlebih lagi, kinerja sebelumnya tidak
memberikan jaminan atau indikasi dari hasil di masa yang akan datang. Oleh karena itu,
CoVEX tidak dengan cara apapun memberikan jaminan (baik ekplisit ataupun implisit) dan
menyangkal semua kewajiban yang dapat timbul dari setiap konten yang tercantum di laporan
ini. Setiap penawaran atau ajakan akan didasarkan kepada memorandum rahasia dan yang
telah disetujui oleh CoVEX dan pemegang koin. Informasi yang terkandung disini adalah
rahasia dan tidak dapat disebarluaskan atau dibagikan dengan orang lain tanpa persetujuan
tertulis dari CoVEX. Dokumen tidak dapat diubah kecuali oleh CoVEX. Penyebaran,
publikasi atau pembagian laporan ini tidak berarti bahwa telah memenuhi undang-undang
atau persyaratan peraturan yang relevan. Mengacu pada ―Ketentuan Penjualan Token‖
persetujuan untuk persyaratan dan kondisi ICO dapat dilihat di https://www.covexlabs.com .

Pemberitahuan Hukum
BACALAH BAGIAN INI DENGAN SANGAT HATI-HATI. TIDAK ADA
INFORMASI YANG TERCANTUM DI SINI DAPAT DIANGGAP MENJADI HUKUM,
KEUANGAN ATAU SARAN PAJAK. SEBELUM ANDA BERPARTISIPASI DALAM
PENAWARAN, PENTING UNTUK BERKONSULTASI TERLEBIH DAHULU DENGAN
PENASEHAT HUKUM, KEUANGAN ATAU PAJAK ANDA.
BAIK CoVEX (SEPERTI YANG TELAH DISEBUTKAN DISINI), ANGGOTA
TIM CoVEX (SEPERTI YANG TELAH DISEBUTKAN DISINI) ATAU PENYEDIA
LAYANAN PIHAK KETIGA LAINNYA DIBERIKAN TANGGUNG JAWAB ATAS
KERUSAKAN EKPLISIT ATAU IMPLISIT ATAU KEHILANGAN YANG
DITIMBULKAN DARI MENGAKSES BUKU PUTIH INI, MATERI YANG
DIPRODUKSI OLEH CoVEX ATAU MENGAKSES WEBSITE DI
https://www.covexlabs.com .
CoVEX koin (seperti yang telah disebutkan disini) akan diterbitkan oleh CoVEX
Labs Technology Ltd, akan berlaku untuk semua kontibusi terhadap tujuan CoVEX,
termasuk tetapi tidak terbatas pada promosi dan dukungan untuk penelitian, desain, dan
pengembangan, dan advokasi untuk masa depan platform perdagangan terdesentralisasi.
Buku Putih ini hanya dimaksudkan untuk memberikan tujuan informasi umum dan
tidak dengan cara apapun merupakan dokumen penawaran, prospektus, atau ajakan untuk
mengikutsertakan investasi dalam yuridiksi yang berlaku. Informasi ini juga tidak lengkap
dan oleh karena itu tidak berfungsi sebagai hubungan kontraktual.
Dokumen ini bukan merupakan penawaran yang diajukan oleh CoVEX untuk
berdagang di Koin CoVEX maupun komponen lain atau fakta dari perwakilan ini
memberikan dasar untuk dapat diandalkan atas hubungan yang berkaitan dengan setiap
investasi atau keputusan kontrak. Koin CoVEX merupakan koin yang tidak aman dan yang
sepeti itu tidak boleh ditafsirkan untuk mengartikan penawaran sekuritas di yuridiksi
manapun. Oleh karena itu, sebagai peserta, tidak ada apapun dalam buku putih ini yang dapat
dijadikan janji, jaminan usaha, atau perwakilan untuk kinerja masa depan dari Platform
CoVEX. Kesepakatan apapun antara CoVEX dan Anda, sehubungan dengan perdagangan
Koin CoVEX, harus diatur oleh kondisi penjualan koin yang terpisah.
Kedua pihak baik CoVEX dan staf CoVEX dengan ini menolak, semua jaminan,
pernyataan, atau usaha untuk setiap orang atau badan. Calon pemegang Koin CoVEX harus
hati-hati mempertimbangkan dan menilai semua resiko yang berkaitan dengan penjualan
Koin CoVEX, CoVEX, dan staf CoVEX. Dengan membaca dokumen ini atau setiap
bagiannya, Anda mewakili dan mengizinkan CoVEX dan Anggota Tim CoVEX sebagai
berikut: a) Anda mengakui bahwa: Koin CoVEX mungkin bernilai lebih rendah
 Tidak ada jaminan atau gambaran nilai atau likuiditas yang terlampir pada
Koin CoVEX
 Koin CoVEX tidak ditawarkan untuk tujuan spekulatif; dan
 Tidak ada CoVEX dan / atau staf CoVEX yang akan bertanggung jawab untuk
/ atau bertanggung jawab atas nilai Koin CoVEX, pengalihannya, dan / atau

likuiditasnya dan /atau ketersediaan untuk pasar manapun melalui pihak ketiga
atau sebaliknya.
b) Dalam setiap keputusan untuk memperdagangkan Koin CoVEX atau berpartisipasi
dalam mengirim konten, Anda belum membelok dari setiap informasi yang dijabarkan
dalam dokumen ini;

c) Anda mengakui, memahami, dan menyetujui bahwa dokumen ini dan penjualan
Token Koin CoVEX tidak akan dianggap sebagai saran, pernyataan, ataupun anjuran
dari manfaat CoVEX dan / atau penjualan Token CoVEX;
d) Informasi yang disediakan disini adalah bersifat rahasia dan tidak dapat
disebarluaskan kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari CoVEX;
e) Jika Anda membeli Koin CoVEX, Anda diperbolehkan dengan biaya sendiri
memastikan Anda mematuhi semua undang-undang, peraturan obligasi dan batasan
yang relevan dalam setiap yuridiksi (seperti yang mungkin terjadi); dan
f) Anda mengakui bahwa Anda tidak berhak untuk membelu Koin CoVEX apapun jika
Anda adalah warga negara atau penduduk Amerika Serikat, atau warga negara atau
penduduk Republik Rakyat China, Singapur, dan negara lainnya dimana dilarang dan
di sanksi yang ditetapkan oleh negara Inggris.
g) Semua pernyataan yang tercantum disini. Pernyataan yang dibuat melalui siaran pers
atau dimanapun tempat yang dapat diakses oleh publik dan pernyataan lisan lainnya
yang dapat di buat oleh CoVEX dan / atau staf CoVEX hanya merupakan pernyataan
yang berwawasan ke depan. Hal ini mungkin termasuk, tetapi tidak dibatasi oleh
pernyataan niat, keyakinan, atau harapan saat ini dengan memperhatikan kondisi
pasar, strategi dan rencana bisnis, ekpektasi keuangan, persyaratan khusus, dan
praktek manajemen resiko.
h) Koin CoVEX dapat diperdagangkan di dalam Platform CoVEX, manfaat hanya akan
diberikan kepada pemegang Koin jika mereka menggunakan Platform CoVEX.
Pemegang Koin CoVEX diluar Platform CoVEX akan didiskualifikasi dari alokasi
biaya/komisi/diskon, dan akan dilarang untuk berdagang/menukarkan diluar Platform
CoVEX.
i) Kami sedang merangcang dan mengembangkan pembayaran Gateway, P2P Loan, dan
kartu layanan prabayar. Kami belum menerapkan lisensi di lembaga peradilan atau
otorisasi lainnya. Tetapi kami akan menerapkan lisensi ini di tepat peradilan terbaik
untuk pembayaran Gateway, P2P Loan, dan kartu layanan prabayar Anda.
Oleh karena itu, anda tidak seharusnya bergantung sepenuhnya pada pernyataan ini,
karena hal ini mungkin akan mengakibatkan resiko yang dapat diketahui maupun tidak
diketahui, ketidakpastian, dan faktor lainnya dimana akan menyebabkan hasil yang signifikan
berbeda di masa depan dengan apa yang telah dijelaskan oleh pernyataan berwawasan ke
depan ini.
Pernyataan berwawasan ke depan ini hanya relevan sejak Buku Putih ini dibuat, dan baik
CoVEX dan staf CoVEX dengan jelas menolak setiap tanggung jawab apapun (baik langsung
maupun tidak langsung) kepada setiap revisi pernyataan berwawasan ke depan yang
dikeluarkan.
Dimana Buku Putih ini merupakan informasi yang didapat dari sumber pihak ketiga,
CoVEX dan staf CoVEX belum secara mandiri memverifikasi ketepatan atau kelengkapan
dari informasi tersebut. Tidak ada jaminan atas kebenaran atau kelengkapan dari data dan

tidak ada perwakilan, kepastian atau usaha apapun atau diakui untuk disediakan mengenai
akurasi dan kelengkapan dari informasi pihak ketiga.
Setiap perjanjian yang berkaitan dengan perdagangan Koin CoVEX akan diatur secara
dokumen terpisah dimana akan ditetapkan mengenai syarat dan ketentuan (Syarat dan
Ketentuan) dimana harus tersedia di https://www.covexlabs.com sebelum penjualan dari
setiap Koin CoVEX apapun. Jika terdapat ketidak-konsistenan antara Ketentuan Penjualan
Token dan Buku Putih ini, Ketentuan dari Penjualan Token ini akan berlaku.
Tidak ada bagian dari Buku Putih ini yang dapat disalinm diproduksi ulang, dan
didistribusikan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulus dari CoVEX, dan secara khusus tidak
boleh disebarluaskan kepada yuridiksi manapun dimana distribusi tersebut dilarang.

Kata Pengantar
Cryptos memberikan banyak keuntungan bagi pada pedagang aset klasik atas dalam arti
bahwa mereka transparan, terdesentralisasi, dan tanpa batasan dan dapat ditransaksikan 24/7.
Sementara ini terbuka potensi tanpa batas bagi setiap orang, hal ini juga dapat menciptakan
banyak resiko karena keterbatasan dari regulasi, kontrol dan likuiditas.
Tren digital yang muncul seperti perdagangan sosial dan salinan memecahkan sebagian
masalah, mereka membuatnya menjadi sangat sulit untuk memisahkan para ahli asli dari
pedagang pemula. Selain itu, mereka meningkatkan perhatian terhadap keamanan dan
akuntabilitas yang membuat hal ini menjadi sulit untuk didefinisikan saat ini dan
kemungkinan pelaksanaan.
Berikut ini beberapa tantangan dari P2P sistem saat ini:
 Terdapat sekumpulan aset terbatas dimana dapat digunakan sebagai jaminan
kredit. Hingga saat ini, konsep dari pinjaman marjin dan kredit belum pernah di
eksploitasi dalam P2P sistem untuk menyediakan peminjam dengan akses kredit
yang lebih luas;
 Tren perdagangan digital seperti sosial dan salinan belum tergabung dalam
jaringan P2P. Untuk beberapa organisasi yang telah menerapkan hal tersebut,
mereka masih menggunakan model sentralisasi dimana membuat hal ini menjadi
sangat sulit untuk memisahkan para ahli asli dengan pedagang pemula;
 Tidak ada Platform all-in-one dimana para pedagang dapat bertukar
cryptocurrencies, meminjam pinjaman, menggunakan layanan kartu prabayar, dan
menyalin keterampilan perdagangan.
Sebagai hasil dari tantangan yang telah disebutkan diatas, perdagangan dalam
pasar crypto adalah pekerjaan yang rumit bahkan untuk para pedagang veteran. Hal ini
membutuhkan kerja keras bahkan bertahun-tahun untuk mengasah keterampilan yang
diperlukan untuk membuat keuntungan di pasar crypto. Tetapi para peserta menginginkan
ROI pada aset mereka untuk masa kini dan yang akan datang.
CoVEX mempercayai bahwa pembelajaran kurva curam dalam perdagangan tidak
seharusnya menjadi rintangan bagi para pengguna untuk mencapai potensi mereka. Dan maka
dari itu mengapa kami menerapkan generasi selanjutnya Platform berbasis Blockchain
dimana para pedagang dapat berdagang dan menukarkan mata uang crypto, menyalin
keterampilan perdagangan, dan bersaing dengan pada pedagang lainnya dalam kelompok
investasi mereka.
Pada akhirnya, CoVEX akan mendemokrasikan perdagangan dan berimprovisasi
pada semua pengalaman pengguna dengan mengubah fondasi pasar crypto seperti pemula,
pemain lama, pedagang, konsumen, dan para penjual menjadi ekosistem yang dapat berjalan
terus yang mendorong adopsi massa mata uang crypto.

Koin CoVEX
Koin CoVEX – yang akan di implementasikan dalam Etherreum Blockchain
dibawah standar ERC223 - akan bertindak sebagai penghasilan pendapatan mata uang
crypto. Hal ini akan mengizinkan para pemegang koin untuk menerima pendapatan dalam
bentuk formulir biaya transaksi. Koin CoVEX akan tersedia bagi peserta yang tertarik selama
ICO dimana akan diatur untuk mulai dijalankan pada bulan Mei 2018. Selama ICO, jumlah
total dari 250,000,000-25,000,000*23% Koin CoVEX akan dirilis untuk pemegang koin yang
tertarik.

Platform CoVEX
Platform CoVEX akan terdiri dari komponen-komponen berikut ini:
#1: Pertukaran Platform
Kebanyakan pertukaran mata uang crypto dikembangkan oleh penggemar yang
tidak memiliki kematangan teknologi yang dibutuhkan untuk dapat mempertahankannya.
Akibatnya, pertukaran mata uang crypto saat ini menghadapi perubahan sebagai berikut:


Sering terjadi downtime: sering terjadinya downtime telah menyebabkan
kerugian keuangan yang signifikan kepada para pengguna crypto yang tidak dapat
menempatkan dan memodifikasi perdagangan mereka, terutama selama volatilitas
pasar yang tinggi;
 Keamanan: kebanyakan pertukaran crypto jatuh dalam pelanggaran keamanan
dan telah menyebabkan pencurian dana besar-besaran; dan
 Pengguna yang kurang ahli: pengguna baru tidak disarankan menggunakan
mata uang crypto ketika mereka mendaftar untuk pertukaran crypto karena
pengguna yang kurang ahli.
Platform CoVEX akan menjadi sangat aman ramah pengguna dengan downtime
yang dikurangi. Untuk meningkatkan transparansi, Platform akan mempunyai beberapa relasi
antara para pedagang dimana mereka akan bertukar cryptos mereka secara langsung. Selama
proses transaksi, Platform akan menampilkan rincian sebagai berikut:
 Jenis dari mata uang crypto
 Volume transaksi harian dari crypto yang dipilih
 Membuka Layanan Obrolan dan Analisis Portofolio Pribadi (P/L)
#2: Social Trading Platform
Saat ini, perdagangan mata uang crypto hanya menguntungkan bagi para pedagang yang
memiliki:
 Pengetahuan yang dibutuhkan mengenai sekuritas dan perdagangan indeks
 Kemampuan untuk mempelajari dan menganalisa struktur pasar kompleks
berdasarkan outlet media; dan
 Pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mengisolasi emosi pasar
dari perdagangan
Kebanyakan para pedagang yang ingin mengambil resiko kepada pasar perbatasan ini akan
menemukan kurva pembelajaran yang sangat curam. Akibatnya, hal ini menantang dan
memakan waktu untuk para pengguna pemula untuk berdagang, terlebih lagi membuat
keuntungan dalam platform konvensional.
DI sisi yang lain, para pedanagn dengan pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan tidak
memiliki waktu untuk membelanjakan perdagangan crypto dan oleh karena itu pada akhirnya
bergantung pada tebakan dimana sering mengarah kepada kerugian akibat dari penipuan yang
lazim. Penipuan adalah rintangan umum dalam perdagangan platform konvensional karena
sentralisasi tanpa ketetapan untuk verisikasi.
CoVEX mengimplementasikan Machine Learning dan platform perdagangan sosial berbasis
Blockchain dengan fitur baru yang menarik yang akan memungkinkan setiap peserta untuk
meahami lebih banyak pengetahuan dan para pedagang berpengalaman dengan menyalin
portofolio mereka dan semua penyesuaian di masa depan. Platform ini akan memungkinkan
pemula atau peserta baru dan mereka yang tidak memiliki cukup waktu untuk berinvestasi
dana mereka dalam perdagangan yang menjanjikan pengembalian tinggi. Prosesnya akan
menjadi mudah bagi para pengikut. Segera sesudah mereka menyetorkan dana mereka kepada
CoVEX, mereka akan memilih seorang pemimpin, memilih jumlah uang untuk alokasi
dimana akan digunakan untuk membeli portofolio berdasarkan real-rime nilai untung/rugi.

Jika seorang pemimpin berkinerja baik dari waktu ke waktu, ia akan menghasilkan
pendapatan tambahan dalam prosesnya.Sederhananya, para pemimpin paling sukses di
platform perdagangan sosial CoVEX akan mengumpulkan Koin CoVEX dari pengikut
mereka dan membuat merek untuk diri mereka sendiri.

#3: Margin Perdagangan/ Pinjaman
Margin perdagangan dan peminjaman adalah kasus penggunaan logis yang sempurna untuk
CoVEX karena 2 alasan utama:
• Pasar yang berkembang pesat; dan
• Kebutuhan untuk platform independen yang tepercaya adalah segera
Margin Platform perdagangan CoVEX akan memungkinkan pengguna untuk berdagang
menggunakan uang yang dipinjam dari pedagang lain yang akan didukung oleh dana
jaminan. Dana ini akan dihitung berdasarkan bagian koin dan portofolio peminjam. Batas
pedagang akan diizinkan untuk membuka posisi panjang dan pendek dengan meminjam uang
yang dapat mereka beli atau jual.
Kemudian, pedagang akan menutup posisi dengan melunasi pinjaman. Secara alami, pemberi
pinjaman menerima bunga dari margin pedagang sebagai insentif untuk meminjamkan dana
sementara CoVEX mempertahankan persentase dari bunga pinjaman yang masih harus
dibayar.

#4: Pembayaran Gateway
E-commerce telah berada pada tingkat pertumbuhan yang tak tertandingi dalam waktu
belakangan ini dan bahkan akan meningkat lebih lanjut. Menurut Statista, penjualan ecommerce global diproyeksikan meningkat menjadi $ 4,058 triliun pada tahun 2020.
Meskipun pertumbuhan besar-besaran e-commerce, pedagang telah menghadapi rintangan
berikut:
• Reputasi dan kepercayaan;
• Proses pembayaran yang mahal dan berlarut-larut; dan
• Ketidakmampuan untuk memasuki jumlah pasar mata uang crypto yang terus
bertambah dengan kapitalisasi pasar lebih dari $ 750 miliar.
Pembayaran Platform Gateway CoVEX akan mendemokrasikan gateway pembayaran dan
membangun solusi kepercayaan berdasarkan Blockchain dengan bekerja secara lancar dengan
kepercayaan yang terdesentralisasi dan sistem reputasi di mana pedagang akan menerima
mata uang crypto. Platform akan mengizinkan para pedagang dan pelanggan mereka untuk
berpartisipasi tanpa batas dalam perdagangan global terdesentralisasi dengan kepercayaan.

#5: P2P Layanan Pinjaman
Pinjaman P2P memberikan interaksi langsung antara peminjam dan peserta yang
memungkinkan
pemain lama untuk mengambil pinjaman tanpa melibatkan pihak ketiga atau perantara seperti
keuangan lembaga dan bank. Dengan tidak melibatkan pihak ketiga, seluruh proses pinjaman
disederhanakan untuk semua para pihak.
CoVEX akan menerapkan platform terdesentralisasi pada akhir 2019 yang berpotensi untuk
mengganggu model pinjaman P2P saat ini. Platform akan memungkinkan pemberi pinjaman
untuk menyetorkan dana mereka dan memilih paket keputusan kredit yang ditentukan oleh
algoritma ML yang menilai penipuan yang direkomendasikan, identitas, dan lembaga
pemeringkat kredit lainnya.
Peminjam akan menyaring kriteria pinjaman berdasarkan parameter pendanaan yang tersedia
dan secara instan cocok dengan pemberi pinjaman yang sesuai. Setelah uji kelayakan,
pendanaan akan diberikan kepada peminjam, dan pemberi pinjaman akan menerima pokok
investasi ditambah bunga yang terakumulasi di atasnya.

#6: Layanan Kartu Prabayar
Saat ini, hanya beberapa pedagang yang menerima cryptos baik online atau di titik penjualan.
Pelanggan harus menukarkan cryptos mereka ke mata uang kertas lokal mereka untuk
melakukan pembelian sehari-hari.
Menggunakan pertukaran yang ada untuk mengkonversi ke mata uang kertas lokal adalah
memakan waktu dan mungkin memakan biaya. Dan meskipun beberapa perusahaan telah
menciptakan produk yang memungkinkan pedagang untuk menerima pembayaran crypto ,
mereka hanya tersedia di lokasi yang dipilih.
Tujuan Platform Layanan Kartu Prabayar CoVEX adalah untuk memperbolehkan pertukaran
yang terjadi pada waktu yang sebenarnya, di lokasi manapun di mana kartu debit / kredit
diterima dengan biaya minimal yang sebanding dengan biaya transaksi dalam mata uang
crypto.
Pemegang Kartu Prabayar CoVEX akan dapat menggunakan salah satu aset Blockchain
untuk membeli barang dan layanan dari pedagang yang menerima kartu debit / kredit global.
Platform akan menerapkan saluran pembayaran silang untuk memfasilitasi pembeli untuk
menyelesaikan permintaan pembayaran masuk dari jaringan kartu debit / kredit dalam waktu
sebenarnya.

#7: Teknologi Inkubator/ Teknologi starter club
CoVEX akan menyediakan platform yang membantu para perintis awal berhasil meluncurkan
produk crypto melalui mentoring dan pelatihan. Platform akan menjadi pusat inovasi
teknologi yang akan mendorong dan mendukung perusahaan perintis untuk merancang,
membuat, mengembangkan, dan mengkomersilkan teknologi inovatif.

#8: ICO Underwritings
Peluncuran ICO adalah pekerjaan yang menantang. Selain Buku Putih dan halaman arahan,
ICO
membutuhkan strategi tingkat tinggi dari semua lini. CoVEX akan menyediakan semua
layanan underwriting ICO kepada perusahaan yang ingin menggalang dana di pasar crypto
untuk membantu mereka sukses.
CoVEX akan menyediakan layanan-layanan berikut berkaitan dengan underwritings ICO:
• Pengembangan teknologi: Teknologi ini akan memungkinkan perintis untuk
pintar melacak ulasan kontrak dan integrasi teknologi untuk meningkatkan
model bisnis mereka yang terkait dengan ICO;
• Bantuan hukum: CoVEX akan memberikan dukungan hukum kepada
perusahaan yang ingin meluncurkan produk yang sesuai ICO di yurisdiksi mana
pun; dan
• Pemasaran strategis: CoVEX akan membantu menciptakan dan
mengoptimalkan loyalitas pelanggan menggunakan teknologi pemasaran digital
mutakhir.

Model Pendapatan
CoVEX akan menghasilkan pendapatan dari sumber yang disebutkan di bawah ini:
• Pertukaran Mata Uang Crypto: CoVEX akan mengumpulkan persentase dari
nilai transaksi pertukaran;
• Platform Perdagangan Sosial: Pemimpin dan pengikut yang berkinerja baik
dari waktu ke waktu, akan menghasilkan pendapatan tambahan dalam prosesnya.
CoVEX akan mengenakan biaya persentase kecil dari bunga yang diperoleh dan
membagikannya dengan pemegang koin lainnya;
• Margin Perdagagan dan Pinjaman: Semua pemegang koin CoVEX yang
memutuskan untuk memberikan modalnya untuk pedagang lain akan menerima

•

•

•

bunga atas modal mereka. Pada gilirannya, CoVEX akan mengenakan biaya
persentase kecil dari bunga yang diperoleh;
Layanan Pinjaman P2P: Pemegang koin CoVEX yang memutuskan untuk
menyediakan modalnya bagi pedagang lain akan mendapatkan bunga dari pokok
mereka. CoVEX akan mengenakan biaya persentase kecil dari bunga yang
diperoleh dan membagikannya dengan pemegang koin;
Pembayaran Gateway: Pedagang yang menjual produk dan layanan melalui
pembayaran Gateway CoVEX akan menghasilkan bonus untuk platform dalam
bentuk biaya transaksi. Sebagai imbalannya, CoVEX akan mengumpulkan dan
membagikan bonus dengan pemegang token;
Layanan Kartu Prabayar: Pemegang koin CoVEX akan dikenakan biaya seperti
penerbitan, penarikan uang tunai, dan biaya pemeliharaan tahunan kartu. CoVEX
akan mengumpulkan biaya kartu prabayar dan membaginya dengan pemegang
koin;

Model Distribusi Bonus
Pemegang CoVEX Coin akan menerima pendapatan dalam bentuk biaya transaksi harian.
Platform akan menggunakan waktu cut-off antara 23:00 GMT dan 23:59 GMT sebagai dasar
untuk menghitung pendapatan. Pada menit terakhir setiap hari (23:59 GMT), Platform akan
menghitung dan mendistribusikan pendapatan.
Pendapatan bersih = untuk sistem akan dihitung sebagai berikut: Pendapatan bersih akan dibagi sebagai berikut:
• 30% kepada pemegang CoVEX;
• 20% kepada peserta yang diajak bergabung; dan
• 50% tetap in-house
•

Tingkat Pertama: Para pemegang Pra-ICO memenuhi syarat untuk 50%
peserta yang diajak bergabung
• Tingkat Kedua: Hanya untuk pemegang tahap ke-2 yang berpartisipasi dalam
ICO Tahap ke-2, orang tersebut berhak mendapat 30% dari peserta yang diajak
bergabung; dan
• Tingkat Ketiga: Hanya untuk pemegang tahap ke-3 yang berpartisipasi dalam
ICO Tahap ke-3, orang tersebut berhak mendapat 20% dari peserta yang diajak
bergabung.
Bonus akan dihitung dengan cara sebagai berikut:
R, dimana merupakan bonus total yang didapat oleh pemegang CoVEX akan dihitung
sebagai berikut:
= Bonus Netto

15

−

∗

100

y = Total market Circulating coins (

250,000,000

250,000,000)

Model Diskon
Setiap pemegang CoVEX dengan lebih dari 3, 000 CoVEX Coins akan berhak atas diskon
50% di
biaya pembelian dan penjualan.

Model Peserta yang diajak Bergabung
Setiap pemegang CoVEX yang merujuk seorang pedagang ke Bursa akan berhak atas 10%
komisi dari setiap koin yang dipertukarkan pedagang. Komisi ini akan dihitung dalam USD
dan dibayarkan dalam Koin CoVEX. Agar seseorang memenuhi syarat untuk biaya komisi, ia
harus memegang Koin CoVEX.

Roadmap
Berikut adalah tonggak penting terkait pelaksanaan proyek:
• Q3 2017: Konsep awal dan pertemuan Dewan Pertama;
• Q4 2017: Tim teknis dibentuk untuk Proyek, domain terdaftar dan peluncuran
situs web;
• Q1 2018: Tim pemasaran dan tim hukum terbentuk, dan Buku Putih diterbitkan;
• Q2 2018: Pertukaran Versi Beta, Teknis Buku Putih dan Pre-ICO akan dirilis;
• Q3 2018: Demonstrasi ICO Pertama, ICO Kedua dan Pertunjukan langsung Tes
Pertukaran;
• Q4 2018: Pertukaran Langsung akan dirilis;
• Q1 2019: Layanan inkubator dan layanan usaha akan dimulai;
• Q2 2019: Platform Layanan Pinjaman P2P dan Perdagangan Marjin & amp;
Platform Peminjaman;
• Q3 2019: Pembayaran Gateway;
• Q4 2019: Layanan Kartu Prabayar akan dimulai.
Koin CoVEX akan tersedia untuk peserta yang tertarik selama ICO yang diatur untuk dimulai
dari Mei 2018. Selama ICO, total volume 192.500.000 Koin CoVEX akan dirilis ke pemegang
koin yang tertarik. Pelepasan koin akan diatur bergiliran dan didistribusikan secara bertahap
sebagai berikut:
• Tahap 1 (Pra-ICO): Setelah merilis versi Alfa, volume total 30.000.000
CoVEX akan dirilis pada nilai tukar 1 ETH = 3.000 CoVEX.
• Tahap 2: Setelah rilis Versi Beta Exchange, total volume 81.250.000 CoVEX
akan dirilis dengan nilai tukar 1 ETH = 2.000 CoVEX.
• Tahap 3: Selama ICO kedua, total volume 81.250.000 CoVEX akan menjadi
dirilis dengan nilai tukar 1 ETH = 1.000 CoVEX.
Diagram di bawah ini merangkum fase-fase yang bertahap:

CoVEX Coin Distribution
Tahap1 (Setelah merilis
30,000,000, 16%

Pertukaran versi Alpha)
Tahap2 (Setelah merilis

81,250,000, 42%

Pertukaran Versi Beta)
81,250,000, 42%
Tahap3 (ICO Kedua)

Jika manajemen CoVEX tidak memenuhi jadwal proyek, fase 2 dan 3 Penjualan ICO
akan ditangguhkan sampai proyek tersebut memenuhi ketentuan. Semua koin yang tidak

terjual akan disimpan dan dikunci selama satu tahun. Setelah satu tahun berlalu, mereka akan
menggunakannya untuk implementasi dan pengembangan proyek CoVEX di masa depan.
Pelepasan koin-koin ini akan bergantung pada persyaratan yang muncul dari proyek
mendatang. Termasuk Koin ICO yang tidak terjual, Pengembang, Staf, Kemitraan Strategis,
Operasi dan Pemegang Saham, Dewan Direksi, Dewan Penasehat, koin yang dialokasikan
dikunci selama satu tahun. Koin dialokasikan untuk Legal & amp; Pemasaran, Bounty dan
Creative Reward akan dirilis setelah ICO.
Semua dana yang dikumpulkan dari ICO akan digunakan untuk pengembangan dan
penelitian, mempekerjakan pengembang berbakat, pemasaran dan layanan pelanggan,
akuisisi pelanggan, keamanan, dan standar. Berikut ini adalah blueprint distribusi
Koin CoVEX:

Subjek

Distribusi (%)

Jumlah
Pembagian

Bounty and creative rewards
Pengembang, Staf, Kemitraan Strategis, Operasional

5
10

12,500,000
25,000,000

Penjualan: Tahap 1(Pra-lCO)
Hukum, Pemasaran & Lain-lain
Pemegang Saham, Dewan Direksi, Dewan Penasihat
Penjualan: Tahap 2 ICO
Penjualan: Tahap 3 ICO
Total

12
3
5
32.5
32.5
100

30,000,000
7,500,000
12,500,000
81,250,000
81,250,000
250,000,000

Blueprint Lengkap Distribusi Token CoVEX
32.5

Penjualan: Tahap 3 ICO

32.5

Penjualan: Tahap 2 ICO
Pemegang Saham, Dewan Direksi, Dewan
Penasihat

5
3

Hukum, Pemasaran & Lain-lain

12

Penjualan: Tahap 1(Pre-lCO)
Pengembang, Staf, Kemitraan Strategis,
operasional

10
5

Bounty and creative rewards

0

10

20

30

Distribution (%)

Diagram di bawah ini merangkum bagaimana dana yang dikumpulkan akan digunakan:

40

Tim
J Mohan: Pendiri & CEO

J. Mohan adalah ahli dalam forex & amp; analis perdagangan mata uang crypto. Ia juga
terlibat dalam bisnis pengembangan, Manajemen Risiko, konsultan keuangan di bidang
manufaktur, jasa dan industri game. Pada tahun 2001, J Mohan memulai MiDas Technology
untuk mengisi apa yang dia lihat sebagai kekosongan di sistem manajemen sekolah dan
rumah sakit di Nepal. Saat ini MiDas Technology telah berkembang dari mulai kecil - hingga
400 karyawan yang berbasis di Kathmandu.

Dia memegang sertifikat profesional akuntansi, BSc (Hons) dari Universitas Oxford Brookes
dan MSc Manajemen Risiko dari University of Wales, Inggris.
J Mohan adalah investor dan penasehat aktif di banyak UKM di Inggris. Selama bertahuntahun, J Mohan telah melakukan diversifikasi keterlibatannya dari pengembangan perangkat
lunak ke berbagai sektor lainnya, termasuk barang habis pakai untuk produk kecantikan dan
fashion di UKM Inggris.
Labu K Ghimire: Co-Founder & COO

Labu telah aktif terlibat dalam sektor Blockchain sejak 2015, bekerja sebagai penasehat
Binary Options untuk beberapa perusahaan di Inggris. Dia adalah pedagang penuh waktu
dalam ruang mata uang crypto dari 3 tahun terakhir. Pendiri perusahaan Pialang Saham –
DDK Pvt. Ltd. Di Nepal, memiliki lebih dari enam tahun pengalaman di bursa saham.
Labu adalah salah satu pendiri portal rahasia Nepal -Suchikaran.com. Dia memiliki beberapa
tahun pengalaman kerja sebagai manajer kredit di salah satu bank komersial terkenal - NMB
Bank, Nepal. Dia memegang gelar Master di bidang Keuangan dan Investasi dari Universitas
Tribhuwan selesai pada tahun 2006.

Jyoti Adhikari: CoVEX Full Stack Developer

Jyoti adalah profesional perangkat lunak yang sangat bermotivasi dan suka tantangan, telah
membuat komitmen pribadi untuk bertumbuh melalui pembelajaran seumur hidup dan terus
menerus menerapkan pembelajarannya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jyoti
memegang Magister Sistem Informasi ESIGELEC, Rouen, Prancis dan Magister Teknologi
Informasi dari Sikkim Manipal University, Sikkim, India.

Jyoti memanfaatkan pengetahuan utamanya tentang pengembangan perangkat lunak di C #,
ASP.NET, MVC, Azure, Java, JSP, Sencha, JQuery, AngularJS, AngularJS 2, ReactJS,
KnockoutJS, Node JS, pengembangan IOS menggunakan Swift, NoSQL, SQL, MongoDB,
Redis, Test Unit, MS Test, Mocha dan merancang API layanan penuh REST di Platform
CoVEX.

M. Junaid Nawaz: CoVEX Backend Exchange Lead Developer

M. Junaid Nawaz: Junaid menunjukkan sejarah bekerja di industri perangkat lunak komputer.
Junaid sangat terampil dalam SQL, ASP.NET MVC, Database, Softw adalah Manajemen
Proyek, pengembangan crypto / Blockchain, investor, analis perdagangan. Junaid
bertanggung jawab untuk membangun platform CoVEX, gateway pembayaran dan semua
fitur terkait Blockchain.

Reza Bakhshandeh: CoVEX Blockchain AI/Big Data expert

Reza Bakhshandeh adalah Crypto Design Architect / Blockchain, pengembang dan pakar AI /
Big Data. Saat ini ia bekerja di Boostinsinder Inc sebagai Pengembang perangkat lunak
senior. Dia adalah Pendiri Bersama DPTiva Co dan bekerja sebagai manajer proyek dan
Pengembang. Dia telah mengembangkan beberapa kecerdasan kontrak selama bertahun-tahun
untuk sejumlah perusahaan. Dia adalah ekspor dalam mengembangkan algoritma dan AI. Dia
memegang gelar Sarjana Muda di bidang Rekayasa Perangkat Lunak dan Derajat AI Masters
dari Shiraz Universitas. Dia adalah penemu paten US9489401B1 dengan 14 tahun
pengalaman kerja.
Peter Namisiko Wanjala: Head of Business & Product Development
Peter adalah seorang Pembakat dan Peneliti yang berhasil di
bidangnya Departemen Teknologi Informasi, Universitas Mount
Kenya. Sejak 2011, ia telah mengajar berbagai unit seperti
Keamanan dan Kriptografi, Pemrograman Jaringan, Struktur
Data, AI. Ia juga seorang otoritas di Blockchain dan
Cryptosystems telah menulis banyak teknik laporan, dan bukubuku tentang masalah ini.
Pada bulan Mei 2014, ia diangkat ke posisi Associate Rekan
peneliti di Universitas Mount Kenya sebagai hasil karyanya
kompetensi penelitian yang luar biasa. Minat penelitiannya saat
ini adalah Blockchain / Cryptosystems, Machine Learning dan Big Data. Selain menulis
beberapa jurnal artikel-artikel di jurnal internasional yang ditinjau-rekan — dengan lebih dari
50 kutipan — dia juga seorang pengkaji dari African Journal of Information Systems (AJIS)
dan Jurnal Ilmu Komputer danTeknologi Informasi (JCSIT). Peter lulus dengan B.Sc. (Hons).
Gelar dalam Ilmu Komputer dari EgertonUniversitas, Kenya, pada 2007. Dia juga memegang
gelar M.Sc. Gelar dalam Telekomunikasi dariCalifornia Miramar University, San Diego

Kesimpulan
Kami yakin bahwa masalah adopsi dan pengalaman pengguna yang kurang ahli terkait
dengan mata uang crypto dapat diatasi dengan penuh perhatian melalui pendekatan solusi
satu atap. CoVEX adalah blockchain generasi berikutnya yang akan mendemokrasikan dan
mengambil Pertukaran, Perdagangan sosial, Margin trading / Lending, pinjaman P2P,
layanan kartu prabayar dan gateway pembayaran ke transparan dan trustless blockchain.
Singkatnya, CoVEX siap menjadi masa depan perdagangan crypto, dan kami ingin Anda
menjadi bagian dari masa depan itu.

FAQs
1. Menurut Anda, mengapa tim Anda dapat membangun produk ini?
CoVEX telah mengumpulkan Pengembang Blockchain, Cryptographers, Analis Sistem
dan Pengembang Database dengan pengalaman puluhan tahun dan rekam jejak yang
terbukti dalam mengimplementasikan platform terkait.
2. Apa langkah Anda selanjutnya setelah mengumpulkan dana ICO?
Segera setelah ICO, kami akan merilis Exchange House. Setelah itu, platform lain akan
diluncurkan dalam urutan berikut: Platform Perdagangan Sosial, Inkubator Teknologi,
Pinjaman P2P, Perdagangan Marjin, dan Gateway Pembayaran.
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun seluruh CoVEX Platform?
Sekitar 2 tahun.
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan CoVEX untuk menjadi mandiri?
Sekitar 2 hingga 3 tahun.
5. Apa yang dilakukan koin?
Koin dalam berdasarkan kontrak pintar yang dihasilkan oleh CoVEX. Ini digunakan
untuk bertukar mata uang kripto yang berbeda.
6. Mengapa saya harus membeli koin CoVEX?
Alasan mengapa Anda harus membeli CoVEX adalah bahwa ini adalah platform satu
atap yang telah mengatasi sebagian besar masalah yang dihadapi oleh platform
perdagangan kripto lainnya dan koin CoVEX didukung oleh platform CoVEX.
7. Teknologi apa yang akan dibangun koin CoVEX?
Koin CoVEX dibangun di atas dasar teknologi ERC223 pada platform Ethereum.
8. Apakah akan ada lebih banyak koin yang dikeluarkan dari waktu ke waktu?
Kami hanya akan mengeluarkan total 250.000.000 koin dan dari sana 15% dari total koin
yang dikeluarkan akan masuk untuk dompet admin selama satu tahun dari selesainya
ICO dan sisanya digunakan ke publik. Selain itu, kami tidak mengeluarkan koin apa pun
dari waktu ke waktu.
9. Bagaimana seseorang dapat memperoleh koin Anda?
Anda tidak dapat menghasilkan dari koin tetapi jika mereka memegang koin CoVEX
jumlah tertentu yang bisa mereka dapatkan diskon pada platform kami setiap kali Anda
membeli / menjual dan juga mendapatkan beberapa bentuk hadiah untuk distribusi orang
yang diajak bergabung dan biaya yang sukses.
10. Bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah konversi / volatilitas mata uang kertas
crypto?
Kami menggunakan crypto di ekosistem CoVEX. Mata uang kertas hanya akan
membutuhkan fisik barang. Jadi, ketika Anda terlibat dalam layanan crypto-to-crypto,
volatilitas tidak akan menjadi masalah.
11. Di mana Anda melihat keuntungan untuk peserta ICO?
Setelah ICO ketika koin Anda masuk pasar maka akhirnya harga awal koin akan naik
dan peserta mendapatkan keuntungan mereka bukan hanya karena mereka mendapat
diskon sebagai gantinya dan komisi.
12. Bagaimana dana akan digunakan?
Semua dana kami yang terkumpul akan disimpan di dompet admin kami sebagai
rekening escrow. Dana tersebut akan digunakan ketika kami memperkenalkan versi beta
kami.
13. Berapa banyak kenaikan yang Anda rencanakan?
Kami mengharapkan untuk menaikkan sekitar 7.000 ETH di Pre ICO kami dan 30.000
ETH hingga 81.000 ETHdi kemudian ICO kami.

14. Apa risiko bagi peserta?
Selalu ada risiko dalam berinvestasi. Nilai koin dapat turun selama pertukaran atau
jika pemerintah menghentikan semua mata uang crypto, nilai koin akan menjadi nol.
15. Bagaimana cara berpartisipasi dalam ICO?
Setelah pengumuman ICO kami di halaman Sosial dan situs web kami, peserta dapat
cukup kunjungi situs web kami dan isi formulir ICO daftar putih dan ajukan permohonan
untuk berpartisipasi.
16. Berapa diskon untuk ICO?
Bonus untuk Pra ICO - minggu pertama (mulai dari hari bergabung) 30%, minggu ke-2
20%, minggu ke-3 10%, ke-4 minggu dan hingga tanggal akhir 5% Bonus. Untuk 1 ICO
(Tahap 2) minggu pertama 20%, minggu ke-2 10%, minggu ke-3 5%, minggu ke-4 Tidak
ada bonus. Tidak ada Bonus untuk ICO ke-2 (Tahap 3).
17. Apakah koin Anda membayar dividen?
Koin kami tidak membayar dividen apa pun, kami hanya memberikan diskon sebagai
gantinya dan komisi untuk peserta yang diajak bergabung yang sukses.
18. Apa yang akan terjadi dengan koin yang tidak akan dijual?
Jika koin tetap tidak terjual di Pra-ICO, koin akan dialokasikan pada tahap 2 dan tahap 3
ICO dan kemudian ke Vault kami dan nantinya kami akan mengalokasikan koin untuk
proyek yang berbeda. Kami akan memberi tahu pemilik koin kami melalui pengumuman.
19. Apakah Anda sudah memiliki masukan dari komunitas crypto dan peserta?
Kita percaya pada komunitas; komunitas dan peserta kami memberi kami masukan
tentang proyek kami. Orang yang berbeda yang terkait dengan komunitas crypto berada
di dewan penasehat.
20. Berapa banyak koin yang akan didistribusikan?
CoVEX akan memasok total 250.000.000 koin. Sirkulasi pasokan akan bergantung pada
program ICO, kami akan mengumumkan di situs web kami tentang total ketersediaan
koin setelah kami menyelesaikan tahap 3 ICO.
21. Apa itu Bounty?
Bounty adalah Program untuk memberi penghargaan kepada komunitas kami yang
secara aktif berpartisipasi dalam program kami dalam kampanye pemasaran. Kami akan
menghargai sebagaii penulis blog, perancang kreatif, pasar aktif mitra.

