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Aviso Legal
Este Whitepaper foi escrito para servir como um veículo informativo para a próxima “Venda de
Moedas”. O conteúdo contido neste documento não representa, de forma alguma, solicitação de
uma oferta ou oferta em quaisquer valores mobiliários. Consequentemente, o conteúdo representado
neste Whitepaper não pretende oferecer qualquer consultoria ou solicitação de investimento para
participar de investimentos em títulos.
Além disso, o desempenho anterior não fornece garantias ou indicações de resultados futuros.
Consequentemente, a CoVEX não oferece garantias de forma alguma (explícita ou implícita) e
renuncia a todas as responsabilidades que possam surgir de qualquer conteúdo aqui declarado.
Qualquer oferta ou solicitação será baseada em memorandos confidenciais e mutuamente aceitáveis
pela CoVEX e por portadores de moedas.
As informações aqui contidas são confidenciais e não podem ser divulgadas ou compartilhadas com
outras pessoas sem o consentimento por escrito da CoVEX. O documento não pode ser alterado,
exceto pela CoVEX. A divulgação, publicação ou compartilhamento deste Whitepaper não implica
que as leis relevantes ou os requisitos regulamentares tenham sido cumpridos.
Consulte o Contrato de “Termos de Venda de Token” em https://www.covexlabs.com para os termos
e condições da OIC.

Notícia Legal

POR FAVOR, LEIA ESTA SECÇÃO COM ATENÇÃO. NENHUMA INFORMAÇÃO
CONTIDA NESTE DOENTE DEVE SER CONSIDERADA COMO CONSELHO LEGAL,
FINANCEIRO OU FISCAL. ANTES DE PARTICIPAR DA OFERTA, É IMPORTANTE
CONSULTAR O SEU CONSELHEIRO JURÍDICO, FINANCEIRO OU FISCAL.
NEM A COVEX (COMO MENCIONADO NESTE DOCUMENTO), OS MEMBROS DA
EQUIPE DA COVEX OU NENHUM FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SERÃO
RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS EXPLÍCITOS OU IMPLÍCITOS QUE
POSSAM DECORRER DO ACESSO A ESTE WHITEPAPER, MATERIAIS PRODUZIDOS
PELA COVEX OU ACESSO AO WEBSITE EM https://www.covexlabs.com
As CoVEX Coins (como mencionado aqui) serão emitidas pela CoVEX Labs Technology Ltd,
e serão aplicadas a todas as contribuições para os objetivos da CoVEX, incluindo, mas não limitado
a promoção e suporte para pesquisa, design, desenvolvimento e defesa de um futuro de uma
Plataforma de negociação descentralizada.
Este WhitePaper destina-se apenas a propósitos informativos gerais e não constitui de forma
alguma um documento de oferta, prospecto ou qualquer solicitação para se envolver em
investimentos em qualquer jurisdição aplicável. A informação também não é exaustiva e, portanto,
não serve como uma relação contratual.
Este documento não constitui uma oferta da CoVEX para negociar CoVEX Coins, nem pode
ele, ou qualquer componente dele, nem os fatos de sua representação servir de base ou ser invocado
em relação a qualquer investimento ou decisão do contrato. CoVEX Coins não são moedas de
segurança e, como tal, não deve ser interpretado como implicando ofertas de títulos em qualquer
jurisdição.
Portanto, como participante, nada neste whitepaper pode ser usado como promessa,
compromisso ou representação para futuros desempenhos da Plataforma CoVEX. Qualquer acordo
entre a CoVEX e você, em conexão com a negociação das CoVEX Coins, será regido pelas
condições separadas de venda de moeda.
Tanto a equipe CoVEX quanto a CoVEX renunciam a todas as garantias, representações ou
compromissos a qualquer pessoa ou entidade. Co-Titulares de Moedas Prospectivas devem
considerar e avaliar cuidadosamente todos os riscos associados com a venda CoVEX Coin, CoVEX
e a equipe CoVEX.
Ao ler este documento ou qualquer parte dele, você representa e permite que os membros da
equipe CoVEX e CoVEX sejam os seguintes:
a) Você reconhece que:
 Moedas CoVEX podem não ter valor algum;
 Não há garantia ou representação de valor ou liquidez atrelada às CoVEX Coins
 Moedas CoVEX não são oferecidas para fins especulativos; e
 Nenhum dos funcionários da CoVEX e / ou da CoVEX será responsável por ou será
responsável pelo valor das CoVEX Coins, sua transferibilidade e / ou liquidez e / ou a
disponibilidade para qualquer mercado através de terceiros ou de outra forma.
b) Em qualquer decisão de negociar CoVEX Coins ou participação no lançamento aéreo, você não
se baseou em nenhuma informação explicada neste documento;

c) Você admite, compreende e concorda que este documento e a venda de tokens da CoVEX não
serão considerados como nenhum conselho, declaração ou sugestão dos benefícios da CoVEX e /
ou da venda do token da CoVEX;
d) As informações fornecidas neste documento são confidenciais e não podem ser distribuídas a
terceiros sem o consentimento prévio por escrito da CoVEX;
e) No caso de você comprar as CoVEX Coins, você, às suas custas se certificará de cumprir todas as
leis, obrigações regulamentares e limitações relevantes em qualquer jurisdição (conforme o caso); e
f) Você reconhece que não é elegível para comprar quaisquer CoVEX Coins se for cidadão ou
residente nos EUA, ou cidadão ou residente da República Popular da China, Singapura e de
quaisquer outros países onde seja embargado e sancionado pelo Reino Unido.
g) Todas as declarações contidas neste documento, declarações feitas por meio de comunicados à
imprensa ou em qualquer lugar acessível ao público e outras declarações orais que possam ser feitas
pela CoVEX e / ou pela equipe da CoVEX podem apenas constituir declarações prospectivas. Isso
pode incluir, mas não se limita a, declarações de intenção, crenças ou expectativas atuais com
relação às condições de mercado, estratégias e planos de negócios, expectativas financeiras,
requisitos específicos e práticas de gerenciamento de risco.
h) CoVEX Coin é comercializável dentro da Plataforma CoVEX, a recompensa será dada apenas
aos detentores de moeda se usarem o CoVEX Platfrom. CoVEX Coin holding fora da plataforma
desclassificada a alocação de comissão / comissão / desconto, será proibida a negociação / troca
fora da Plataforma CoVEX.
i) Estamos projetando e desenvolvendo nosso serviço de cartão de pagamento, empréstimo P2P e
cartão pré-pago. Não aplicamos licença em nenhum judiciário e autorizamos a agência. Mas vamos
aplicar a licença no melhor judiciário para o seu Payment Gateway, P2P Loan e serviço de cartão
pré-pago.
Portanto, você não deve depositar confiança indevida nessas declarações, pois elas podem
envolver riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que
os resultados futuros reais sejam significativamente diferentes daqueles descritos pelas declarações
prospectivas.
Estas declarações prospectivas são relevantes somente a partir da data deste Whitepaper, e tanto
a CoVEX quanto a equipe da CoVEX expressamente se isentam de qualquer responsabilidade
(direta ou indireta) com a liberação de quaisquer revisões das declarações prospectivas.
Quando este Whitepaper constitui informação obtida de fontes de terceiros, a CoVEX e a
equipe da CoVEX não verificaram independentemente a exatidão ou a integridade de tais
informações. Não há garantia quanto à exatidão ou integridade de tais dados e nenhuma
representação, garantias ou compromissos são ou pretendem ser fornecidos com relação à exatidão
ou integridade das informações de terceiros.
Qualquer acordo relativo à negociação em CoVEX Coins será regido por um documento
separado que estabelecerá os termos e condições (Termos e Condições) a serem disponibilizados em
https://www.covexlabs.com antes da venda de quaisquer CoVEX Coins. . Caso haja inconsistências
entre os Termos de Venda de Token e este Whitepaper, prevalecerá a venda de Termos de Token.
Nenhuma parte deste documento técnico será copiada, reproduzida e distribuída de qualquer
maneira sem a permissão prévia por escrito da CoVEX e, especificamente, não deve ser transmitida
a nenhuma jurisdição onde tal distribuição seja restrita.

Introdução
As criptos moedas fornecem muitos benefícios para os traders em relação aos ativos
clássicos, no sentido de que são transparentes, descentralizados e sem fronteiras e podem ser
transacionados 24 horas por dia, sete dias por semana. Enquanto isso libera potenciais ilimitados
para todos, também cria muitos riscos devido à falta de regulamentação, controle e liquidez.
Tendências digitais emergentes, como negociação social e de cópia, resolvem o problema em
parte, tornam extremamente difícil separar especialistas genuínos de traders iniciantes. Além disso,
eles levantam questões de segurança e responsabilidade que dificultam a definição de performances
atuais e potenciais.
Aqui estão alguns desafios dos atuais sistemas P2P:
 Há um conjunto restrito de ativos que podem ser usados como garantia para crédito. Até
agora, o conceito de empréstimos e empréstimos de margem não foi explorado em sistemas
P2P para fornecer aos mutuários um acesso mais amplo ao crédito;
 Tendências de negociação digital, como negociação social e cópia, não foram incorporadas
em redes P2P. Para as poucas organizações que os implementaram, eles ainda usam o
modelo de centralização, o que torna extremamente difícil separar especialistas genuínos de
traders novatos;
 Não há plataforma all-in-one em que os comerciantes possam trocar moedas criptografadas,
pedir empréstimos, usar serviços de cartão pré-pago e copiar habilidades comerciais.
Como resultado dos desafios acima mencionados, a negociação em mercados de criptografia é
um empreendimento complicado, mesmo para os comerciantes veteranos. São necessários muitos
anos de trabalho duro para aperfeiçoar as habilidades necessárias para obter lucros nos mercados de
criptografia. Mas os participantes querem ROI em seus ativos agora e não no futuro.
Aqui estão alguns desafios dos atuais sistemas P2P:
A CoVEX acredita que a curva de aprendizado acentuada no comércio não deve impedir que
os usuários atinjam seu potencial. E é por isso que estamos implementando a plataforma de próxima
geração baseada em Blockchain, na qual os comerciantes podem negociar e trocar moedas
criptografadas, copiar as habilidades de negociação e competir com as negociações de cada um
dentro de seus grupos de investimento.
Por fim, a CoVEX irá democratizar o comércio e improvisar a experiência geral do usuário,
transformando a base dos mercados de criptografia, como empresas iniciantes, incumbentes,
comerciantes, consumidores e comerciantes em um ecossistema viável que impulsione a adoção
maciça de criptomoedas.

CoVEX Coin
A moeda CoVEX - que será implementada no Ethereum Blockchain sob os padrões ERC223 funcionará como uma criptomoeda geradora de bônus. Ele permitirá que os portadores de moedas
recebam bônus na forma de taxas de transação. Moedas CoVEX estarão disponíveis para os
participantes interessados durante a OIC, que devem ser executados a partir de maio de 2018.
Durante a OIC, o volume total de moedas de 250.000.000-25.000.000 * 23% CoVEX será liberado
para os detentores de moedas interessados.

CoVEX Plataforma
A Plataforma CoVEX consistirá dos seguintes componentes:

# 1: A Plataforma da Exchange
A maioria das trocas de criptomoedas foi desenvolvida por entusiastas que não têm a
maturidade tecnológica necessária para mantê-las. Como resultado, as atuais trocas de criptografia
enfrentam as seguintes alterações:
Freqüentes paralisações: Frequentes paralisações: as frequentes paralisações levaram a
perdas financeiras significativas para os usuários criptográficos que não conseguem colocar
e modificar seus negócios, especialmente durante as altas volatilidades de mercado;
 Seguranca: a maioria das trocas de criptografia está atolada em violações de segurança e
levou ao roubo maciço de fundos; e
 Interface de usuário insatisfatória: novos usuários são desencorajados a usar criptomoedas
quando se inscrevem em casas de cambio de criptomoedas devido à má interface com
usuário.
A Plataforma CoVEX será altamente segura, fácil de usar e com tempo de inatividade
reduzido. Para aumentar a transparência, a Plataforma terá uma variedade de relações entre os
comerciantes, onde eles trocarão suas moedas diretamente. Durante a transação, a Plataforma
exibirá os seguintes detalhes:






O tipo de criptomoeda;
O volume de transações diárias do criptos selecionado; e
Serviço de Chat Aberto e Análise de Portfólio Pessoal (P / L)

#2: Plataforma de Negociação Social
Atualmente, o comércio de criptomoedas só é rentável para os comerciantes que:
 Conhecimento necessário de títulos e negociação de índices;
 Competências para aprender e analisar estruturas complexas de mercado baseadas em meios
de comunicação; e
 Conhecimento e experiência necessários para isolar as emoções do mercado da negociação
A maioria dos comerciantes que querem se aventurar nessa fronteira acha a curva de
aprendizado extremamente íngreme. Consequentemente, é difícil e demorado para os usuários
iniciantes negociarem, sem falar em lucros nas plataformas convencionais.
Consequentemente, é difícil e demorado para os usuários iniciantes negociarem, sem falar em
lucros nas plataformas convencionais.
Por outro lado, os traders com conhecimento e experiência necessários não têm tempo para
gastar em trading de criptografia e, portanto, acabam confiando em adivinhações que muitas vezes
levam a perdas como resultado de fraudes prevalecentes. A fraude é um obstáculo comum nas
plataformas de negociação convencionais devido à centralização, sem provisões para verificações.
A CoVEX está implementando uma plataforma de negociação social baseada em Machine
Learning e Blockchain com novos recursos empolgantes que permitirão que qualquer participante
acompanhe traders mais experientes e conhecedores, copiando seus portfólios e todos os ajustes
futuros.
Essa plataforma permitirá que iniciantes ou novos participantes e aqueles com tempo
inadequado para investir seus fundos nos negócios que prometem retornos elevados. O processo
será direto para os seguidores. Uma vez que eles depositem seus fundos na CoVEX, eles
simplesmente escolherão um líder, selecionarão a quantia a ser alocada que será usada para comprar
a carteira com base nos valores de lucros / perdas em tempo real.
Se um líder tiver um bom desempenho ao longo do tempo, ele gerará renda adicional no
processo. Simplificando, os líderes mais bem-sucedidos da plataforma de negociação social CoVEX
coletarão moedas CoVEX de seus seguidores e criarão uma marca para eles mesmos.

#3: Negociação de Margem / Empréstimo
Negociação de margem e empréstimo é um caso de uso lógico perfeito para CoVEX por 2 razões
principais:
 Mercado em rápida expansão; e
 A necessidade de uma plataforma confiável independente é imediata
A plataforma de negociação de margens da CoVEX permitirá que os usuários negociem com
dinheiro emprestado de outros traders, que serão apoiados por fundos colaterais. Esses fundos serão
computados com base na participação em moedas e no portfólio do tomador. Os comerciantes de
margem terão permissão para abrir posições longas e curtas pedindo dinheiro emprestado, que
podem ser comprados ou vendidos.
Mais tarde, os comerciantes vão fechar as posições, liquidando os empréstimos. Naturalmente,
o credor recebe juros do comerciante de margem como um incentivo para emprestar fundos,
enquanto a CoVEX retém uma porcentagem dos juros que o empréstimo acumulou.

#4: Gateway de Pagamento
O comércio eletrônico atingiu uma taxa de crescimento incomparável nos últimos tempos e
deve aumentar ainda mais. Segundo a Statista, as vendas globais de e-commerce devem subir para
US $ 4,058 trilhões até o ano de 2020. Apesar do enorme crescimento do comércio eletrônico, os
comerciantes enfrentam os seguintes obstáculos:
 Reputação e confiança;
 Processos de pagamento caros e demorados; e
 Incapacidade de explorar o crescente número de mercados de criptomoedas com uma
capitalização de mercado de mais de US $ 750 bilhões
A Plataforma de Gateway de Pagamento da CoVEX irá democratizar o gateway de pagamento
e estabelecer uma solução de confiança baseada no Blockchain, trabalhando de forma integrada
com um sistema descentralizado de confiança e reputação, onde os comerciantes aceitarão
criptomoedas. A Plataforma permitirá que os comerciantes e seus clientes participem do comércio
descentralizado global sem fronteiras com confiança.

#5: Serviço de Empréstimo P2P
O empréstimo P2P proporciona interação direta entre tomadores e participantes, permitindo que
o primeiro assuma empréstimos sem envolver terceiros ou intermediários, como instituições
financeiras e bancos. Ao não envolver terceiros, todo o processo de empréstimo é simplificado para
todas as partes.
A CoVEX implementará uma plataforma descentralizada até o final de 2019, com potencial
para interromper os atuais modelos de empréstimos P2P. A Plataforma permitirá que os credores
depositem seus fundos e selecionem o pacote de decisão de crédito especificado pelos algoritmos
ML que classificam a fraude, a identidade e outras agências de classificação de crédito
recomendadas.
Os mutuários filtrarão os critérios de empréstimo com base nos parâmetros de financiamento
disponíveis e combinarão instantaneamente com os credores apropriados. Após a devida diligência,
o financiamento será fornecido aos mutuários, e os credores receberão o capital investido, acrescido
de juros.

# 6: Serviço de Cartão Pré-pago
Atualmente, apenas alguns comerciantes aceitam criptos, seja on-line ou no ponto de venda. Os
clientes devem trocar seus criptos em suas moedas fiduciárias locais para fazer suas compras
diárias. O uso de trocas existentes para converter para moedas fiduciárias locais é demorado e pode
ser caro. E, embora algumas empresas tenham criado produtos que permitem que os comerciantes

aceitem pagamentos criptografados, eles só estão disponíveis em locais selecionados.
O objetivo da Plataforma de Serviços de Cartão Pré-pago CoVEX é permitir que a troca ocorra
em tempo real, em qualquer local onde cartões de débito / crédito sejam aceitos com taxas mínimas
comparáveis aos custos de transação em moedas criptografadas.
Os titulares de cartões pré-pagos CoVEX poderão usar qualquer um dos ativos Blockchain para
comprar bens e serviços de comerciantes que aceitem os cartões de débito / crédito globais. A
Plataforma aplicará os canais de pagamento de cadeia cruzada para facilitar ao comprador a
liquidação de quaisquer solicitações de pagamento recebidas de uma rede de cartão de débito /
crédito em tempo real.

#7: Incubadoras de Tecnologia / Clube Inicial de Tecnologia
O CoVEX fornecerá uma plataforma que ajudará as startups a obter sucesso no lançamento de
produtos de criptografia por meio de orientação e treinamento. A Plataforma será um centro de
inovação tecnológica que incentivará e apoiará startups para projetar, criar, desenvolver e
comercializar tecnologias inovadoras.

#8: Subscritos da ICO
Lançar uma ICO é um empreendimento desafiador. Além de um whitepaper e pagina inicial, as
ICOs exigem estratégias de alto nível de todas as frentes. A CoVEX fornecerá serviços de
subscrição com tudo incluído da ICO para empresas que desejam arrecadar fundos em mercados de
criptografia para ajudá-los a ter sucesso.
A CoVEX fornecerá os seguintes serviços em relação às subscrições da ICO:
 Desenvolvimento de tecnologia: a tecnologia permitirá que as startups analisem as revisões
inteligentes de contrato e as integrações de tecnologia para aprimorar seus modelos de
negócios relacionados a ICOs;
 Assistência Jurídica: A CoVEX fornecerá apoio legal a empresas que queiram lançar ICOs
em conformidade em qualquer jurisdição; e
 Marketing estratégico: A CoVEX ajudará a criar e otimizar a lealdade do cliente usando
tecnologias de marketing digital de ponta.

Modelo de Bonus
O CoVEX gerará bônus das seguintes fontes:
 Troca de criptomoeda: A CoVEX irá cobrar uma porcentagem do valor da transação de
troca;
 Plataforma de Negociação Social: Líderes e seguidores que apresentam um bom
desempenho ao longo do tempo geram renda adicional no processo. A CoVEX cobrará uma
pequena porcentagem dos juros ganhos e a compartilhará com outros detentores de moedas;
 Margem de Negociação e Empréstimos: Todos os portadores de moedas da CoVEX que
decidirem fornecer seu capital a outros comerciantes receberão juros sobre seu capital. Por
sua vez, a CoVEX cobrará uma pequena porcentagem dos juros recebidos;
 Serviço de Empréstimo P2P: Os detentores de moeda CoVEX que decidirem fornecer
seu capital a outros comerciantes ganharão juros sobre seu principal. A CoVEX cobrará uma
pequena porcentagem dos juros ganhos e os compartilhará com os detentores de moedas;
 Gateway de Pagamento: Comerciantes que vendem produtos e serviços por meio do
gateway de pagamento CoVEX geram bônus para a plataforma na forma de taxas de
transação. Em troca, a CoVEX irá coletar e compartilhar o bônus com portadores de tokens;
 Serviço de cartão pré-pago: os portadores de moedas da CoVEX incorrerão em custos
como emissão, retirada de dinheiro e taxas de manutenção anual do cartão. A CoVEX
recolherá as taxas do cartão pré-pago e as compartilhará com os portadores de moedas;

Modelo de Distribuição de Bônus
Os titulares de Moedas CoVEX receberão bônus na forma de taxas de transação diárias. A
plataforma usará um horário limite entre 23:00 GMT e 23:59 GMT como base para calcular o
bônus. No último minuto de cada dia (23:59 GMT), a Plataforma calculará e distribuirá o Bônus.
O bônus líquido para o sistema será computado da seguinte forma:
Bônus Líquido=Cobrança Total de Taxas de Plataforma−Desconto Total emTaxas de Plataforma
O bônus líquido será compartilhado da seguinte forma:
 30% para os que possuem moedas CoVEX;
 20% tpara programa de afiliados; e
 50% para permanecer internamente
O bônus para indicações será dividido em três categorias, como segue:
 1º grau: Qualquer detentor pré-ICO se qualifica para 50% do encaminhamento;
 2º grau: Somente para portadores de Fase 2 que participarem da Fase 2 da ICO, ele terá
direito a 30% dos encaminhamentos; e
3º grau: Somente para portadores de Fase 3 que participarem da Fase 3 da ICO, ele terá
direito a 20% dos referidos.
O bônus será computado da seguinte forma:
R, que é o bônus total ganho pelo titular da CoVEX, será calculado da seguinte forma:
R=

( xy )∗0.3∗número de detentores de moedas+ comissãode referência+desconto

x=Bônus Líquido
y=Mercado total de moedas Circulando (250,000,000−

15
∗250,000,000)
100

Modelo de desconto
Qualquer titular da CoVEX com mais de 3.000 CoVEX Coins terá direito a 50% de desconto nas
taxas de compra e venda.
Modelo de referência
Qualquer detentor de CoVEX que se referir a um comerciante para a troca terá direito a 10% de
comissão de cada moeda que o comerciante trocar. Esta comissão será computada em USD e paga
em CoVEX Coins. Para se qualificar para as taxas de comissão, ele / ela deve possuir CoVEX
Coins.

Roteiro
Aqui estão marcos importantes em relação à implementação do projeto:











Q3 de 2017: o conceito inicial e primeira reunião do Conselho conduta;
Q4 de 2017: Equipe técnica formada para o projeto, de domínio registrado e lançamento
website;
Q1 2018: Equipe de marketing e equipe jurídica formada e white paper publicado;
Q2 2018: versão beta do Exchange, whitepaper técnico e Pre-ICO serão lançados;
Q3 2018: Primeira demonstração da ICO, Second ICO e Live Test Exchange;
Q4 2018: Live Exchange será lançado;
Q1 2019: O serviço da incubadora e os serviços de subscrição serão iniciados;
Q2 2019: Plataforma de Serviços de Empréstimo P2P e Plataforma de Negociação e
Empréstimos de Margem;
Q3 2019: Fuga de pagamento;
Q4 2019: Serviços de cartão pré-pago serão iniciados.

Moedas CoVEX estarão disponíveis para os participantes interessados durante a ICO, que
devem ser executados a partir de maio de 2018. Durante a ICO, o volume total de 192.500.000
CoVEX Coins será liberado para os detentores de moedas interessados. A liberação da moeda será
escalonada e distribuída em fases como segue:




Fase 1 (Pré-ICO): Depois de lançar a versão Alpha, um volume total de 30.000.000 de
CoVEX será lançado a uma taxa de câmbio de 1 ETH = 3.000 CoVEX.
Fase 2: Após a versão Exchange da versão Beta, um volume total de 81.250.000 CoVEX
será lançado a uma taxa de câmbio de 1 ETH = 2.000 CoVEX.
Fase 3: Durante o segundo ICO, um volume total de 81.250.000 CoVEX será lançado a
uma taxa de câmbio de 1 ETH = 1.000 CoVEX.

O diagrama abaixo resume as fases escalonadas:

Distribuição COVEX Coin
3000000
0;
8125000 15.58%
0;
42.21%
8125000
0;
42.21%

Fase 1 (Depois de liberar
a versão do Alpha
Exchange)
Fase 2 (Depois de liberar
a versão do Exchange
Beta
Fase 3 (Segunda ICO)

No caso de a administração da CoVEX não cumprir os cronogramas do projeto, as fases 2 e 3
da ICO Sale serão adiadas até que o projeto satisfaça a condição. Todas as moedas não vendidas
serão armazenadas e bloqueadas por um ano. Após o decurso de um ano, eles serão usados para
futura implementação e desenvolvimento do projeto CoVEX. A liberação dessas moedas dependerá
dos requisitos emergentes do futuro projeto. Incluindo Moedas não vendidas da ICO,
Desenvolvedores, Equipe, Parcerias Estratégicas, Operações e Acionistas, Conselho de Diretores,
Conselho Consultivo As moedas alocadas estão bloqueadas por um ano. As moedas alocadas para o
prêmio Legal & Marketing, Bounty e Creative serão liberadas após a ICO.
Todos os fundos arrecadados da ICO serão usados para desenvolvimento e pesquisa,
contratando os talentosos desenvolvedores, marketing e atendimento ao cliente, aquisição de
clientes, segurança e conformidade. Aqui está o modelo completo de distribuição CoVEX
Coin:
Assunto

Distribuição (%)

No Coins

Recompensa e recompensas criativas
Desenvolvedores, equipe, parcerias estratégicas,
operações
Vendas: Fase 1 (Pre-ICO)
Legal, Marketing e Diversos
Acionistas, Conselho de Administração, Conselho
Consultivo

5
10

12,500,000
25,000,000

12
3
5

30,000,000
7,500,000
12,500,000

Vendas: Fase 2 da ICO
Vendas: Fase 3 da ICO
Total

32.5
32.5
100

O diagrama abaixo resume como os fundos arrecadados serão usados:

81,250,000
81,250,000
250,000,000

Team
J Mohan: Founder & CEO

J. Mohan é especialista em analista de negociação forex & cryptocurrency. Ele também está
envolvido no desenvolvimento de negócios, gerenciamento de riscos, consultor financeiro na
indústria de fabricação, serviço e jogos. Em 2001, J Mohan iniciou a MiDas Technology para
preencher o que considerou um vazio no sistema de gestão escolar e hospitalar no Nepal. Hoje, a
MiDas Technology cresceu de uma pequena start-up para 400 funcionários baseados em Katmandu.
Ele possui certificado de contabilidade profissional, BSc (Hons) da University of Oxford
Brookes e MSc Risk Management da University of Wales, Reino Unido.
J Mohan é um investidor ativo e consultor em muitas PME no Reino Unido. Ao longo dos anos,
J Mohan diversificou seu envolvimento do desenvolvimento de software para a gama de outros
setores, incluindo bens de consumo para produtos de beleza e moda no Reino Unido SME.

Labu K Ghimire: Co - Founder & COO

Labu está ativamente envolvido no setor de Blockchain desde 2015, trabalhando como
consultor de opções binárias para duas empresas no Reino Unido. Ele é comerciante em tempo
integral no espaço criptomoeda dos últimos 3 anos. Fundador de uma corretora de ações - DDK Pvt.
Ltd. No Nepal, tem mais de seis anos de experiência em bolsa de valores.
Labu é um dos fundadores de um portal nepalês -Suchikaran.com. Ele tem vários anos de
experiência de trabalho como gerente de crédito em um dos renomados bancos comerciais - NMB

Bank, no Nepal. Ele possui mestrado em Finanças e Investimento pela Universidade de Tribhuwan,
realizado em 2006.
M. Junaid Nawaz: CoVEX CTO & Lead Blockchain Developer

M. Junaid Nawaz: Junaid demonstrou história de trabalho na indústria de software. A Junaid é
altamente qualificada em SQL, ASP.NET MVC, Bancos de Dados, Gerenciamento de Projetos de
Software, desenvolvimento de criptografia / blockchain, investidor, analista de trading. A Junaid é
responsável pela construção da plataforma CoVEX, gateway de pagamento e todos os recursos
relacionados ao Blockchain.
JyotiAdhikari: CoVEX Full Stack Developer

Jyoti é um profissional de software altamente motivado que gosta de desafios, fez um
compromisso pessoal com o crescimento através da aprendizagem ao longo da vida e aplica
continuamente a sua aprendizagem para alcançar melhores resultados. Jyoti é Mestre em Sistemas
de Informação ESIGELEC, Rouen, França e Mestre em Tecnologia da Informação pela
Universidade Sikkim Manipal, Sikkim, Índia.
Jyoti utilizando seu conhecimento chave de desenvolvimento de software em C #, ASP.NET,
MVC, Azure, Java, JSP, Sencha, JQuery, AngularJS, AngularJS 2, ReactJS, KnockoutJS, Nó JS,
desenvolvimento de IOS usando Swift, NoSQL, SQL, MongoDB, Redis, Teste de Unidade, Teste
MS, Mocha e criação de APIs de serviço completo REST na Plataforma CoVEX.
Reza Bakhshandeh: CoVEX Blockchain AI/Big Data expert

Reza Bakhshandeh é Crypto Design Architect / Blockchain, desenvolvedor e especialista em AI
/ Big Data. Atualmente ele está trabalhando na Boostinsinder Inc. como desenvolvedor sênior de
software. Ele é co-fundador da DPTiva Co e trabalhou como gerente de projetos e desenvolvedor.
Ele desenvolveu vários contratos inteligentes ao longo dos anos para o número de empresas.
Ele é exportador no desenvolvimento de algoritmos e inteligência artificial. Ele é bacharel em
engenharia de software e mestrado em engenharia pela Universidade de Shiraz. Ele é um inventor
da patente US9489401B1 com 14 anos de experiência de trabalho.
Peter NamisikoWanjala: Chefe de Negócios e Desenvolvimento de Produtos

Peter é um erudito e pesquisador do Departamento de Tecnologia da Informação da Mount Kenya
University. Desde 2011, leciona diversas unidades, como Segurança e Criptografia, Programação de
Rede, Estruturas de Dados, Inteligência Artificial entre outras. Ele também é uma autoridade em
Blockchain e Cryptosystems, tendo criado muitos relatórios técnicos e livros sobre o assunto.
Em maio de 2014, ele foi nomeado para o cargo de Associate Research Fellow na Mount Kenya
University, como resultado de suas excelentes competências em pesquisa. Seus atuais interesses de
pesquisa são Blockchain / Cryptosystems, Machine Learning e Big Data. Além de ter escrito
diversos artigos de periódicos em periódicos internacionais revisados por pares - com mais de 50
citações -, ele também é revisor da Revista Africana de Sistemas de Informação (AJIS) e do Journal
of Computer Science and Information Technology (JCSIT).
Peter formou-se com um B.Sc. (Hons) Graduado em Ciência da Computação pela Universidade

Egerton, Quênia, em 2007. Ele também possui um mestrado. Licenciatura em Telecomunicações
pela California Miramar University, San Diego

Resumo
Estamos confiantes de que o problema da adoção e da experiência inadequadas dos usuários em
relação às criptomoedas pode ser abordado conscientemente por meio de uma abordagem de
solução única. O CoVEX é o blockchain da próxima geração que irá democratizar e levar o
Exchange, o Social trading, o Margin trading / Lending, os empréstimos P2P, os serviços de cartão
pré-pago e o gateway de pagamento para um blockchain transparente e sem confiança. Em resumo,
a CoVEX está preparada para ser o futuro da negociação de criptografia e queremos que você faça
parte desse futuro.

FAQs
1. Por que você acha que sua equipe pode construir este produto?
A CoVEX reuniu desenvolvedores de blockchain, criptógrafos, analistas de sistemas e
desenvolvedores de bancos de dados com décadas de experiência e histórico comprovado na
implementação de plataformas relacionadas.
2. Qual é o seu próximo passo depois de levantar fundos da OIC?
Imediatamente após a ICO, lançaremos a Casa de Cambio (Exchange). Posteriormente, outras
plataformas serão lançadas na seguinte ordem: Plataforma de Negociação Social, Incubadora
Tecnológica, Empréstimo P2P, Negociação de Margem e Gateway de Pagamento.

3. Quanto tempo levará para construir toda a Plataforma CoVEX?
Aproximadamente 2 anos.
4. Quanto tempo levará para o CoVEX se tornar auto-sustentável?
Aproximadamente 2 a 3 anos.
5. O que a moeda faz?
A moeda baseia-se no contrato inteligente gerado pela CoVEX. É usado para trocar diferentes
moedas de criptografia.
6. Por que devo comprar moedas CoVEX?
A razão pela qual você deve comprar o CoVEX é que ele é uma plataforma one-stop que
resolveu a maioria dos problemas enfrentados por outras plataformas de negociação de criptografia
e a moeda CoVEX é apoiada pela plataforma CoVEX.
7. Em que tecnologia a moeda CoVEX será construída?
A moeda CoVEX é construída com base na tecnologia ERC223 da plataforma Ethereum.
8. Haverá mais moedas emitidas ao longo do tempo?
Só emitiremos 250.000.000 moedas no total e, a partir daí, 15% da emissão total será
transferida para a carteira do administrador por um ano a partir da conclusão da ICO e o restante
será direcionado ao público. Além disso, não emitimos nenhuma moeda ao longo do tempo.
9. Como alguém pode ganhar sua moeda?
Você não pode ganhar com a moeda, mas se eles tiverem uma certa quantia de moeda CoVEX,
eles podem obter desconto em nossa plataforma toda vez que você comprar / vender e também obter
alguma forma de recompensa.
10. Como você resolverá o problema de conversão / volatilidade fiat-crypto?
Estamos usando criptografia no ecossistema CoVEX. Moedas fiduciárias só exigirão os bens
físicos. Então, quando você se engaja no serviço de criptografia para criptografia, a volatilidade não
importa.
11. Onde você vê o retorno para os participantes da ICO?
Depois da ICO, quando a sua moeda for colocada em um mercado, eventualmente o preço
inicial da moeda subirá e o participante receberá seu retorno não apenas para obter desconto em
troca e comissão.
12. Como os fundos serão usados?

Nosso fundo todo coletado será depositado em nossa carteira de administração como uma conta
de garantia. Os Fundos serão usados quando apresentarmos nossa versão beta.
13. Quanto você pretende levantar?
Esperamos elevar cerca de 7.000 ETH em nossa Pre ICO e 30.000 ETH para 81.000 ETH, mais
tarde em nossas ICOs.
14. Quais são os riscos para os participantes?
Há sempre um risco em investir. Os valores das moedas podem cair durante a troca ou, se os
governos pararem com toda a moeda criptografada, o valor da moeda será zero.
15. Como participar de uma ICO?
Após o anúncio da nossa ICO nas páginas sociais e no nosso site, o participante pode
simplesmente visitar o nosso site, preencher o formulário da lista de permissões da OIC e inscreverse para participar.
16. Quais são os descontos para o ICO?
Bônus para Pre ICO - 1ª semana (início do dia do formulário) 30%, 2ª semana 20%, 3ª semana
10%, 4ª semana e até a data final 5% Bônus. Para 1ª OIC (Fase 2) 1ª semana 20%, 2ª semana 10%,
3ª semana 5%, 4ª semana Sem bônus. Nenhum bônus para a 2ª OIC (Fase 3).
17. Sua moeda paga dividendos?
Nossa moeda não paga dividendos, apenas oferecemos um desconto em troca e comissão para o
sucesso da indicação.
18. O que acontecerá com as moedas que não serão vendidas?
Se a moeda não for vendida no Pré-ICO, a moeda será alocada nas ICOs da fase 2 e da fase 3 e
depois para o nosso cofre e, posteriormente, alocaremos a moeda para o projeto diferente. Nós
vamos deixar o nosso titular da moeda saber por um anúncio.
19. Você já tem algum feedback da comunidade de criptografia e dos participantes?
Nós acreditamos na comunidade; nossa comunidade e participante nos dão feedback sobre o
nosso projeto. Diferentes pessoas que estão associadas à comunidade de criptografia estão no
conselho consultivo.
20. Quantas moedas serão distribuídas?
A CoVEX fornecerá um total de 250.000.000 moedas. A circulação da oferta dependerá do
programa da OIC, anunciaremos em nosso site sobre a disponibilidade total de moedas assim que
completarmos nossa fase 3 da ICO.

21. O que é recompensa?
O Bounty é um programa para recompensar nossa comunidade que participará ativamente de
nossa campanha de marketing. Vamos premiar como escritor de blogs, designer criativo, parceiros
de mercado ativos.

