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Ansvarsfriskrivning
Detta whitepaper har skrivits för att fungera som ett informativt medel för kommande
“myntförsäljning.” Innehållet häri skall inte på något sätt ses som en uppmaning till ett erbjudande eller
erbjudande i värdepapper. Följaktligen är innehållet i detta whitepaper inte avsett att erbjuda
investeringsrådgivning eller uppmaning att delta i värdepappersinvesteringar.
Dessutom ger tidigare prestationer inga garantier eller indikationer på framtida resultat. Följaktligen ger
CoVEX inte på något sätt några garantier (oavsett om det är uttryckligt eller implicit) och frånsäger sig
allt ansvar för skulder som kan uppstå på grund av innehåll som anges här. Alla erbjudande eller
påkallande kommer att baseras på konfidentiell och ömsesidigt accepterat memorandum mellan
CoVEX och myntinnehavare. Informationen häri är konfidentiell och får ej spridas eller eller delas med
andra utan skriftligt medgivande från CoVEX. Detta dokument får ej ändras, förutom av CoVEX.
Spridningen, publiceringen eller delningen av detta Whitepaper garanterar inte att gällande lagar eller
lagkrav har uppfyllts. Se “Terms of Token Sale” avtalet på https://www.covexlabs.com för villkoren för
ICOn.

Rättsligt Meddelande
VAR VÄNLIG OCH LÄS DETTA STYCKET MYCKET NOGGRANT. INGEN
INFORMATION HÄRI SKALL ANSES VARA JURIDISK, FINANSIELL ELLER
BESKATTNINGSRÅDGIVNING. INNAN DU DELTAR I ERBJUDANDET ÄR DET VIKTIGT
ATT KONSULTERA DIN JURIDISKA, FINANSIELLA ELLER SKATTEMÄSSIGA RÅDGIVARE.
VARKEN CoVEX (SOM NÄMNTS HÄRI), CoVEX-TEAMMEDLEMMAR (SOM NÄMNTS
HÄRI) ELLER NÅGON TREDJE PARTS TJÄNSTLEVARATÖR SKALL HÅLLAS ANSVARIGA
FÖR NÅGON EXPLICIT ELLER IMPLICIT FÖRLUST SOM KAN UPPKOMMA GENOMEN
TILLGÅNGEN TILL DETTA WHITE PAPER, MATERIAL TILLVERKAT AV CoVEX ELLER
TILLTRÄDE AV HEMSIDAN PÅ https://www.covexlabs.com
CoVEX Coins (som nämnt häri) som utfärdas av CoVEX Labs Technology Ltd, kommer att
tillämpas på alla bidrag framemot CoVEXs mål, inklusive men inte begränsat till marknadsföring och
stöd till forskning, design och utveckling av och förespråkande för en framtida decentraliserad
handelsplattform.
Denna white paper är endast avsedd att tillhandahålla generella informationsändamål och utgör
inte på något sätt ett erbjudandehandling, prospekt eller någon uppmaning att delta i investeringar i
någon tillämplig jurisdiktion. Informationen är inte heller uttömmande och därför fungerar den inte som
ett avtalsförhållande.
Detta dokument utgör inte ett erbjudande från CoVEX för att handla med CoVEX Coins, eller
kan det eller någon del av det eller dess fakta i sin representation utgöra grunden för eller åberopas i
förhållande till något investerings- eller kontraktsbeslut. CoVEX Coins icke-värdepappers mynt och
som sådan bör inte tolkas som att innebära värdepapperserbjudanden i någon jurisdiktion.
Således kan för en deltagare kan inge it detta whitepaper anses vara ett löfte, åtagande eller
representation för framtida prestationer av CoVEX-plattformen. Alla avtal mellan CoVEX och dig, i
samband med handeln med CoVEX Coins, regleras av de separata myntförsäljningsvillkoren.
Både CoVEX och CoVEX personalen avskriver sig härmed, alla garantier, representationer och
löften till någon person eller enhet. Eventuella CoVEX-myntinnehavare bör noggrant överväga och
utvärdera alla risker som är förknippade med CoVEX Coin Försäljning, CoVEX och CoVEX-personal.
Genom att läsa detta dokument eller någon del av det företräder och tillåter du CoVEX och CoVEXteammedlemmarna enligt följande: a) Du accepter att:  CoVEX Coins kan visa sig vara värdelösa;
 Det finns ingen garanti eller representation av värde eller likviditet kopplad till CoVEX
Coins;
 CoVEX coins erbjuds inte i spekulativa syften; och
Ingen av CoVEX- och / eller CoVEX-personalen ska hållas ansvarig för eller kommer att vara
ansvarig för CoVEX-myntens värde, deras överförbarhet och / eller likviditet och / eller
tillgängligheten till någon marknad via tredje part eller på annat sätt.
b) Vid ett beslut om handel med CoVEX Coins eller deltagande i airdrop är det inte på grund av
information som skrivits detta dokument;
c) Du medger, förstår och samtycker till att detta dokument och CoVEX Token-försäljningen inte
ska anses som råd, uttalanden eller förslag på fördelarna med CoVEX och / eller CoVEX
Token-försäljningen;

d) Informationen tillhandahållen häri är konfidentiell och kan inte distribueras till andra utan i
skriftligt samtycke först från CoVEX;
e) Om du köper CoVEX Coins, ska du och och bör på egen bekostnad se till att du följer alla lagar,
regleringsskyldigheter och begränsningar som är relevanta i någon jurisdiktion (beroende på vad
som är fallet). och
 Du bekräftar att du inte är berättigad att köpa några CoVEX-mynt om du är amerikansk
medborgare eller bosatt eller medborgare eller bosatt i Folkrepubliken Kina, Singapore och
andra länder med handelsförbud och sanktioner av Storbritannien.
f) Samtliga uttalanden som innehålls häri kan uttalanden, uttalanden som görs via
pressmeddelanden eller på något sätt som är tillgängliga för allmänheten och andra muntliga
uttalanden som kan göras av CoVEX och / eller CoVEX-anställda får endast utgöra
framtidsutsikter. Detta kan inkludera, men inte begränsas till, intentioner, övertygelser eller
nuvarande förväntningar med hänsyn till marknadsförhållanden, affärsstrategier och planer,
finansiella förväntningar, specifika krav och riskhanteringspraxis.
g) CoVEX Coin kan handlas inom CoVEX-plattformen, men belöning ges endast till
myntinnehavare om de använder CoVEXs Plattform. CoVEX Coin innehav utanför plattformen
ger inte rätt till avgiften / provisionen / rabattfördelningen, kommer förbjudas att handlas / bytas
utanför CoVEX-plattformen.
h) Vi designar och utvecklar betalningsgateway, P2P Lån och Prepaid kort service. Vi har inte
ansökt om tillstånd i någon jurisdiktion eller hos någon auktoriserande byrå. Men vi kommer
ansöka om hos licens hos det mest lämpliga rättsväsende för din betalningsgateway, P2P Lån
och Prepaid kort service.
Därför bör du inte förlita dig på dessa påstående för mycket eftersom de kan innebära kända och okända
risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska framtida resultaten skiljer sig
avsevärt från de som beskrivs i de framåtblickande uttalandena.
Dessa framåtblickande uttalanden är endast relevanta från whitepaper-datum, och både CoVEX och
CoVEX-personal avkänner uttryckligen något ansvar (direkt eller indirekt) för att eventuella ändringar
av framtidsutsikter lämnas ut.
Där detta whitepaper består av information som erhållits från tredje part har CoVEX och CoVEXpersonalen inte självständigt verifierat exaktheten eller fullständigheten av sådan information. Det finns
ingen garanti för huruvida sådana uppgifter är korrekta eller fullständiga och ingen representation,
försäkringar eller åtaganden är eller påstås åberopas när det gäller riktigheten eller fullständigheten av
information från tredje part.
Alla överenskommelser gällande handel med CoVEX Coins reglerar av ett separat dokument som anger
villkoren (Terms and Conditions) som kommer finns till förfogande på https://www.covexlabs.com före
försäljningen av CoVEX Coins påbörjas. Om det finns inkonsekvenser mellan "Terms of Token Sale"
och detta whitepaper, är det som står i "Terms of Token Sale" som gäller.
Ingen del av detta whitepaper får kopieras, reproduceras och distribueras på något sätt utan I förväg gett
skriftligt tillstånd från CoVEX och får inte överföras särskilt till någon jurisdiktion där sådan
distribution är begränsad.

Introduktion
Krypto ger många fördelar för traders jämfört med klassiska tillgångar i den meningen att de är
transparenta, decentraliserade och gränslösa och kan överföras 24/7. Även om detta låser upp
obegränsat potential till alla, skapar det också många risker på grund av brist på reglering, kontroll och
likviditet.
Nytillkomna digitala trender så som "social" och "copy trading" löser problemet delvis. De gör
det extremt svårt att skilja äkta experter från mindre vana traders. Dessutom uppstår säkerhets- och
ansvarsfrågor som gör det svårt att definiera det nuvarande och potentiella prestanda.
Här är några utmaningar med det nuvarande P2P-systemet:
 Det finns begränsat antal tillgångar som kan användas som säkerhet för kredit. Hittills har
begreppet marginallån och lån inte utnyttjats i P2P-system för att ge låntagare bredare tillgång
till kredit;
 Digitala handelstrender som "social" och "copy trading" har inte införlivats i P2P-nätverk. De få
organisationer som har implementerat dem använde fortfarande centraliseringsmodellen som
gör det ytterst svårt att skilja verkliga experter från nybörjare;
 Det finns ingen allt-i-ett plattform där traders kan växla kryptovalutor, ta lån, använda
förbetalda korttjänster och kopiera handelskunskaper.
Som ett resultat av de ovan nämnda utmaningarna är handel på kryptomarknader ett komplicerat
åtagande även för mer erfarna traders. Det tar många års hårt arbete för att polera färdigheter som krävs
för att göra vinst på kryptomarknader. Men deltagarna vill ha avkastning på sina tillgångar nu och inte i
framtiden.
CoVEX anser att den branta inlärningskurvan i handel inte bör hindra användarna från att uppnå
deras potential. Och det är därför vi implementerar nästa generations blockkedje baserad plattform där
handlare kan handla och byta krypteringsvalutor, kopiera handelskunskaper och konkurrera med
varandras "trades" inom sina investeringsgrupper.
Till slut kommer CoVEX att demokratisera handel och förbättrande den övergripande
användarupplevelsen genom att omvandla grunden för krypto-marknader så som start-ups, inkumbent,
traders, konsumenter och köpmän till ett livskraftigt ekosystem som ökar massaccepteringen av
kryptovaluta.

CoVEX Coin
CoVEX coin—som kommer implementeras på Ethereum Blockkedjan under ERC223
standarden—kommer fungera som en inkomstgenererande kryptovaluta. Den kommer tillåta coin
innehavare at få vinst i form av transaktionsavgifter. CoVEX coins kommer vara tillgängliga för
intresserade deltagare under ICOn som infaller i maj 2018. Under ICOn kommer den totala volymen på
250,000,000-25,000,000*23% CoVEX coins släppas för intresserade coin innehavare.

CoVEX Plattform
CoVEX Plattformen kommer bestå av följande komponenter:

#1: Exchange Plattformen
De flesta krypto exchanges har utvecklats av entusiaster som inte har den nödvändiga tekniska
kunskaper för att ta hand om dem. Det har resulterat i att nuvarande krypto exchanges står inför
följande problem:

Mycket nertid: Mycket nertid Frequent har lett till signifikanta ekonomiska förluster för
kryptoanvändare som är oförmögna att lägga och modifiera deras trades, speciellt under tider
med hög volatilitet på marknaden;
 Säkerhet: De flesta krypto-exchanges är fulla av säkerhetsbrister som lett till massiva stölder av
tillgångar; och
 Dåligt användargränssnitt: Nya användare är avskräckta från att använda kryptovalutor när dem
går med i krypto exchanges pga deras dåliga användargränssnitt.
CoVEX Plattformen kommer vara mycket säker, användarvänlig med minmal nertid. För att öka
öppen kommer plattformen ha en mängd relationer mellan handlare där de kommer utbyta sina
kryptovalutor direkt. Under transaktionen, visar plattformen följande detaljer:
 Typen av kryptovaluta;
 Dagliga transaktionsvolymen av den valda kryptovalutan;och
 Öppen Chatt Service och Personlig Portfölj Analys(P/L)


#2: Social Trading Plattform
För nuvarande, är trading i kryptovaluta bara lönsamt för traders som har;
 Nödvändig kunskap om värdepapper och index trading;
 Förmåga att lära sig och analysera komplexa marknadsstrukturer baserade på mediamarknader;
 Nödvändig kunskap och erfarenhet för att inte tradea baserat på känslor
De flesta traders som bestämmer sig för att ta sig an detta finner inlärningskurvan extremt brant.
Följaktligen är det utmanande och tidskrävande för noviser att tradea eller ens gå på vinst med de
konventionella plattformerna.
Å andra sidan, traders med nödvändig kunskap och erfarenhet har ej tid för krypto-trading och blir
således tvungna att förlita sig på gissningar som ofta leder till förluster pga att bedrägerier är vanliga.
Bedrägerier är ett vanligt hinder för konventionella trading plattformer på grund av centralisering utan
provision för verifiering.
CoVEX implementerar Maskinlärning och Blockkedje-baserad social trading plattform med spännande
nya funktioner som kommer låta alla deltagare att följa trader som är mer erfarna och kunniga genom
att kopiera deras portfölj och alla framtida ändringar.
Denna plattform kommer låta nybörjare eller nya deltagare och dem med bristfälligt med tid att
investera deras kapital i de trades som lovar hög avkastning. Processen kommer att vara simpel för
följare. När de satt in sina pengar till CoVEX, kommer dem helt enkelt att välja en ledare, välj hur
mycket pengar du vill allokera för portfölj köp baserat på real-tids vinst/förlust värden.
Om en ledare presterar bra över tiden, kommer han/hon generera extra inkomst i processen. Enkelt sagt,
de mest framgångsrika ledarna på CoVEX social trading plattform kommer samla CoVEX coins från
deras följare och skapa ett varumärke för dem själva.

#3: Margin Trading/Utlåning
Margin trading och utlåning är helt logiska användningsområden för CoVEX på grund av 2 primära
orsaker:
 Hastigt expanderande marknad; och
 Behovet för en självständig/pålitlig plattform är akut
CoVEX’s Margin trading plattform kommer låta användare att tradea med lånade medel från andra
traders, stött av kollaterala medel. Dessa medel beräknas utifrån låntagarens myntandelar och portfölj.
Margin traders kan öppna långa eller korta positioner genom att låna mynt som dem antingen kan sälja
eller köpa.

Sen stänger traders positionerna genom att lösa in lånen. Som sig bör får utlånaren ränta av margin
trader som ett incitament för att låna medel medans CoVEX behåller en procentandel av den ränta som
uppkommit med lånet.

#4: Betalningsgateway
E-kommers har haft en oöverträffad tillväxttakt under den senaste tiden och är bunden att växa ännu
större. Enligt Statista är global e-kommers försäljning förutspått att nå $ 4.058 biljoner förrän år 2020.
Trots e-kommersens massiva tillväxt har köpmän stött på följande hinder:
 Rykte och tillit;
 Dyra och utdragna betalnings processer; och
 Oförmåga att utnyttja det växande talet av kryptovaluta marknader med ett marknadsvärde på
över $750 miljarder.
CoVEXs Betalningsgateway plattform kommer demokratisera betalningsgateway systemet och etablera
en tillitslösning baserad på Blockkedjan genom att arbeta sömnlöst med decentralisera tillits och
förtroende system var köpmän tar emot kryptovaluta.. Plattformen kommer tillåta köpmän och deras
kunder att delta i en gränslös, global decentraliserad kommers med tillit.

#5: P2P Lån Service
P2P utlåning ger direkt interaktion mellan utlånarna och deltagarna vilket tillåter dem förstnämda att ta
lån utan att involvera en tredjepart eller en förmedlare så som finansiella institut och banker. Genom att
ej involvera tredje parter är hela låneprocessen simplare för alla parter.
CoVEX kommer implementera en decentraliserad plattform i slutet av 2019 med potential att upplösa
de nuvarande modellerna för P2P utlåning. Plattformen kommer ge låntagare möjligheten att lägga in
deras tillgångar och välja ett kredit besluts paket specificerat av ML algoritmer som betygsätter de
rekommenderade bedrägerier, identitets och andra kreditvärderings institutioner. Låntagare filtrerar
lånkriterierna baserat på de tillgängliga finansieringsparametrarna och matchar omedelbart med
lämpliga långivare. Efter köprättslig undersökning kommer finansiering ges till låntagaran och
långivarna kommer att få den investerade summan plus räntan som den ger.

#6: Prepaid kort Service
För tillfället så är det endast enstaka köpmän som accepterar krypto online eller vid försäljningsstället.
Kunder är tvungna att växla in deras krypto till lokala fiatvaluta för vardagliga inköp. Användande av
existerande exchanges för att växla till lokala fiat valutor är både tidskrävande och ibland också dyrt.
Och även om vissa företag har skapat produkter som tillåter köpmän att acceptera betalningar i krypto,
är de endast tillgängliga på utvalda platser.
The CoVEX Prepaid Kort Service Plattformens mål är att låta växlingen ske i realtid, var som helst där
debit/kredit kort tas emot med minimala avgifter som är jämförbara med kryptovaluta
transaktionavgifterna. CoVEX Prepaid Kortinnehavare kommer att kunna använda vilken som helst av
blockkedje-tillgångarna för att köpa varor och tjänster från handlare som accepterar de globala debit /
kredit-korten. Plattformen kommer att tillämpa betalningskanalerna för tvärkedja för att underlätta
köparen att lösa inkomna betalningsförfrågningar från betalkort/kreditkortsnät i realtid.

#7: Tech Inkubator/Tech startklubb
CoVEX kommer tillhandahålla en plattform som hjälper startup-företag att lyckas med lansering av
kryptoprodukter via mentorskap och utbildning. Plattformen kommer att vara ett nav för teknisk
innovation som kommer att uppmuntra och stödja startups att designa, skapa, utveckla och
kommersialisera innovativ teknik.

#8: ICO Förpliktigande
Att starta en ICO är ett utmanande antagande. Förutom "whitepaper" och hemsida kräver ICOn
strategier på hög nivå på alla fronter. CoVEX kommer att tillhandahålla allomfattande ICOförpliktigande tjänster till företag som vill samla in pengar i krypto-marknader för att hjälpa dem att
lyckas. CoVEX kommer att tillhandahålla följande tjänster gällande ICOn
 Teknologisk utveckling: Tekniken kommer att möjliggöra för startups det snabbast möjliga
sättet att komma igång med smarta kontrakt recensioner och teknikintegrationer för förbättring
av affärsmodeller som är relaterade till ICO:er.
 Juridisk assistans: CoVEX kommer att ge juridiskt stöd till företag som vill starta förenliga ICO
i alla jurisdiktioner; och
Strategisk marknadsföring: CoVEX hjälper till att skapa och optimera kundlojaliteter genom att
använda avancerad digital marknadsföringsteknik.

Inkomstmodell
CoVEX generar intäkter från följande källor:
 Kryptovaluta exchange: CoVEX tar en viss procentandel av värdet på exchange
transaktionerna;
 Social Trading Plattform: Ledare och följare som presterar bra med tiden, generar extra
inkomst med processen. CoVEX tar en liten procentandel av den intjänade räntan och delar den
med andra mynt innehavare;
 Margin Trading och Utlåning: Alla CoVEX coin innehavare som bestämmer sig för
tillhandhålla deras kapital till andra traders får ränta på deras kapital. CoVEX i sin tur tar en
liten procentandel av den intjänade räntan;
 P2P Låne Service: CoVEX coin innehavarna som bestämmer sig för tillhandahålla deras kapital
till andra traders få ränta på deras ursprungliga kapital. CoVEX tar en liten procentandel av den
intjänade räntan och delar den med resten av mynt innehavarna;
 Betalningsgateway: Köpmän som säljer produkter och tjänser med hjälpa av CoVEX
Betalningsgateway generar bonus för plattformen i form av transaktionsavgifter. I gengäld, så
samlar CoVEX och delar bonusen med token innehavare;
 Prepaid Kort Service: CoVEX coin innehavare ådrar sig kostnader så som för utförande,penga
uttag, och årliga kort underhållskostnader. CoVEX samlar in prepaid kort avgifter them with
mynt innehavarna;

Bonus Distributions Modell
CoVEX Coin-innehavare kommer att få intäkter i form av dagliga transaktionsavgifter. Plattformen
kommer att använda en brytningspunkt mellan 23:00 GMT och 23:59 GMT som grund för beräkning av
intäkterna. Under sista minuten varje dag (23:59 GMT) kommer plattformen att beräkna och distribuera
intäkterna. Systemets nettointäkter beräknas enligt följande:
Nettointäkterna fördelas som följer:
 30% till CoVEX innehavarna;
 20% till referrals; och
 50% lämnar internt
Bonusen för referrals delas i kategorier enligt följande:
 1sta gradens: Alla Pre-ICO innehavare kvalificerar för 50% av referrals;




2dra gradens: Bara för Fas 2- innehavare som deltog I fas 2 ICO, han/hon är berättigad till 30%
av referrals; och
3jegradens: Bara för fas- 3 innehavare som deltog i fas 3 ICO, han/hon är berättigad till 20% av
referrals.

Rabattmodell
Alla med flera än 3, 000 CoVEX Coins är berättigade till 50% rabatt på köp och försäljnings avgifter
Referralmodell
Alla CoVEX innehavare som hänvisar en annan trader till Exchange är berättigade till 10% kommission
på alla trades. Kommission räknas i USD och betalas I CoVEX Coins. För att vara kvalificerad för
denna kommission krävdes att man är innehavare av CoVEX Coins.

Roadmap
Här är några viktiga milstolpar gällande projektets genomförande:
 Q3 2017: Grundläggande koncept och Första Styrelsemöte;
 Q4 2017: Bildat tekniskt team, domän registrering och hemsidelansering;
 Q1 2018: Bildat marknadsförings/juridiskt-team, och whitepaper publicerat;
 Q2 2018: Beta version av Exchange, Tekniskt whitepaper och För- ICO släpps;
 Q3 2018: Första ICO, Andra ICO och Live Test Exchange demonstration
 Q4 2018: Live Exchange kommer släppas;
 Q1 2019: Inkubatortjänster och Försäkringstjänster påbörjas;
 Q2 2019: P2P Lån Service Plattform och Margin Trading & Lån Plattform;
 Q3 2019: Betalningsgateway;
 Q4 2019: Prepaid Kort Services start.
CoVEX coins kommer vara tillgängliga för intresserade deltagare av ICOn som kommer pågå från och
med maj 2018. Under ICOn kommer den totala volymen av 192,500,000 CoVEX Coins släppas till
intressenter. Utsläppet av mynten kommer ske stegvis och distribueras i följande faser:
 Fas 1 (För-ICO): Efter lanseringen av Alpha versionen, en total volym på 30,000,000 CoVEX
släpps för en växlingskurs på 1 ETH= 3,000 CoVEX.
 Fas 2: Efter Beta Exchange version släpps, en total volym på 81,250,000 CoVEX släpps för en
växlingskurs på 1 ETH=2,000 CoVEX.
 Fas 3: Under den andra ICOn, en total volym på 81,250,000 CoVEX släpps för växlingskurs på
1 ETH=1,000 CoVEX.

Ifall att CoVEXs ledning inte uppfyller projektets tidslinjer, kommer fas 2 och 3 ICO
försäljningen skjutas fram tills projektet uppfyller kravet. Alla osålda CoVex coins kommer
förvaras och låsas för ett år. Efter året har gått kommer dem att användas för framtida implementering
och utveckling av CoVEX projektet. Släppet av dessa coins kommer bero på projektets nytillkomna
behov. Inkluderande osålda ICO Coins, Utvecklare, Personal, Strategiska Partnerskap, driftkostnader
och andelsägare, Styrelse, rådgivare. Allokerade CoVEX coins blir frysta för ett år. CoVEX kvoterade
för Legalt & Marknadsföring, Bounty and Kreativa Belöningar släpps efter ICOn.

Allt kapital som samlats in genom ICOn kommer användas för utveckling och research,
anställning av duktiga utvecklar, marknadsföring kundservice, kundförvärvning, säkerhet, och
överensstämmelser. Här är den kompletta CoVEX Coin distribuerings mallen:
Kategori

Distribution (%)

Nr av andelar

Bounty & kreativa belöningar
Utvecklare, Personal, Strategiska Partnerskap,
Driftkostnader
Försäljning: Fas 1(För-lCO)
Rättsliga, Marknadsföring & Blandat
Andelsägare, Styrelsen, Rådgivare
Försäljning: Fas 2 ICO
Försäljning: Fas 3 ICO
Totalt

5
10

12,500,000
25,000,000

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

Diagrammet här nedan sammanfattar hur kapitalet kommer att användas:

Team
J Mohan: Grundare & CEO

J. Mohans expertis är Forex & kryptovaluta trading. Han är också involverad i: affärsutveckling,
riskhantering, tillverknings finansiell konsultering och service/spel-industrin. År 2001, grundade J
Mohan "MiDas Technology" för att fylla det han såg som ett tomrum i skol/sjukhus-ledningssystem i
Nepal. Idag har MiDas Technology växt från att varit ett litet start-up till att nu ha 400 anställda i
Katmandu.
Han har certifikat i professionell bokföring, BSc (Heders) från University of Oxford Brookes och MSc
Risk Management från University of Wales, Storbritannien.
J Mohan är aktiv som investerare och rådgivare för många små och medelstora företag i Storbritanien.
Han har genom åren haft en mångsidig involvering inom allt från mjukvaruutveckling till ett intervall
av andra sektorer, inkluderande förbrukningsartikel branschen och skönhets/mode för SME i
Storbritannien.
Labu K Ghimire: Medgrundare & COO

Labu har aktivt varit involverad I blockkedje-sektorn sen 2015, han har jobbat som binär option
rådgivare för några firmor i UK. Han är kryptotrader på heltid sen 3år tillbaka. Grundare av ett
börsmäklar företag –DDK Pvt. Ltd. I Nepal, som har mer än 6års erfarenhet på börsen.
Labu är en av grundarna av nepalesiska rubrikannons portalen Suchikaran.com. Han har flera års
arbetserfarenhet som kreditansvarig inom en erkänd affärsbank - NMB Bank, Nepal. Han har en
magisterexamen i Finans och Investering från Tribhuwan University som blev slutförd år 2006.
JyotiAdhikari: CoVEX Full Stack Utvecklare

Jyoti är en väldig motiverad mjukvaro-proffs som gillar utmaningar, han har ett personligt engagemang
för att växa genom livslångt lärande och använder kontinuerligt sin inlärning för att uppnå bättre
resultat. Jyoti har en magisterexamen i “Informations System ESIGELEC”,Rouen, Frankrike och en
magisterexamen i Informations Teknologi från Sikkim Manipal University, Sikkim, Indien.
Jyoti använder sin nyckelkunskap inom mjukvaruutveckling i: C#,ASP.NET , MVC, Azure, Java, JSP,
Sencha, JQuery, AngularJS, AngularJS 2, ReactJS , KnockoutJS, Node JS, IOS utveckling med Swift,
NoSQL, SQL ,MongoDB, Redis, Unit Test , MS Test, Mocha och designing av REST-full service APIs
i CoVEX Plattformen.
M. Junaid Nawaz: CoVEX Backend Exchange Lead Developer

M. Junaid Nawaz: Junaid har haft en historia av jobb inom dator mjukvaruindustrin. Junaid är mycket
begåvad i SQL, ASP.NET MVC, Databaser, Mjukvaru Projekt Hantering, Krypto/Blockkedje
-utveckling, investerare, handelsanalytiker. Junaid är ansvarig för ha byggt CoVEX plattformen,
betalningsgateway och alla Blockkedje relaterade funktioner.

Reza Bakhshandeh: CoVEX Blockkedje AI/Big Data-expert

Reza Bakhshandeh är Krypto Design Arkitekt/Blockkedje, utvecklare och AI/Big Data-expert. För
tillfället arbetar han på Boostinsider Inc som Senior Mjukvaruutvecklare. Han är medgrundare av
DPTiva Co och har arbetat som projekt manager och utvecklare. Han har utvecklat smarta kontrakt
genom åren för en mängd olika företag. Han är expert på att utveckla algoritmer och AI. Han har
kandidatexamen i Software Engineering och AI Masters’ Degrees från Shiraz University. Han är
uppfinnaren bakom patent US9489401B1 med 14års arbetserfarenhet.
Peter Namisiko Wanjala: Chef för Affärsverksamhet & Produktutveckling
Peter är en erkänd Forskare och Vetenskapsman vid Department of
Information Technology, Mount Kenya University. Sedan 2011, har han
undervisat i olika ämen så som Säkerhet och Kryptografi,
Nätverksprogrammering, Datastrukturer, Artificiell intelligens bland annat.
Han är också en auktoritär inom Blockkedje och Kryptosystem genom sitt
författande av många tekniska reporter, och böcker på ämnet.
I maj 2014, blev han tillsatt tjänsten som Docerande Forskarassistent vid
Mount Kenya University som ett resultat av hans enastående
forskningskompetens. För tillfället ligger hans forskningsintressen i
Blockkedje/Kryptosystem, Maskininlärning och Big Data. Förutom att ha författat flera journalartiklar i
referantgranskade internationella tidskrifter —med över 50 hänvisningar—han är också granskare för
African Journal of Information Systems (AJIS) och Journal of Computer Science and Information
Technology (JCSIT).
Peter utexaminerades med M.sc . (Heders). Degree in Computer Science från Egerton University,
Kenya, år 2007. Han har också en M.Sc. Degree i Telecommunications från California Miramar
University, San Diego.

Sammanfattning
Vi är övertygade om att problemet med dålig användartillväxt och upplevelser gällande kryptovalutor
kan tas om hand på ett avsiktligt vis med en allt-i-ett lösnings tillvägagångssätt. CoVEX är nästagenerations blockkedja som kommer demokratisera och ta Växling, Social trading, Margin trading/Lån,

P2P lån, Prepaidkort service and betalningsgateway till en transparent och fullständigt pålitlig
blockkedja. Sammanfattningsvis, CoVEX är redo att bli framtidens kryptohandel, och vill att du skall
vara en del av den framtiden.

FAQs
1. Varför tror ni att erat team klarar av att bygga denna produkt?
CoVEX har sammanfört Blockkedje Utvecklare, Kryptografer, System Analytiker och Databas
Utvecklare med decennium av erfarenhet och framgång av implementering av liknande plattformer.
2. Vad är erat nästa steg efter att ni har samlat in ICO kapitalet?
Genast efter ICOn, kommer vi att lansera Exchange House. Senar kommer andra plattformer att
lanseras I följande ordning: Social Trading Platform, Tech Incubator, P2P Loan, Margin Trading
and Payment Gateway.
3. Hur länge kommer det att ta att bygga hela CoVEX Plattformen?
Ungefär 2 år.
4. Hur länge kommer det ta för CoVEX att bli självförsörjande?
Ungefär 2 till 3 år.
5. Vad gör mynten?
Myntet är baserat på smarta kontrakt generade av CoVEX. Det används för att växla olika
kryptovalutor.
6. Varför borde jag köpa CoVEX coins?
Orsaken till varför du borde köpa CoVEX är för att det är en allt-i-ett plattform som adresserar
problem man möts av på andra krypto trading plattformer ochCoVEX coin backas av CoVEX
plattformen.
7. Vilken teknologi kommer CoVEX coin att bygga på?
CoVEX coin är byggd på ERC223 teknologi baserad på Ethereum plattformen.
8. Kommer mera mynt släppas senare med tiden?
Vi utfärdar endast totalt 250,000,000 CoVEX coin och av dem går 15% till administratörs
plånboken för ett års tid efter ICO är färdig och det resterande till allmänheten. Utöver detta utfärdar
vi inte några mynt över tiden.
9. Hur kan man förtjäna på Era mynt?
Du kan ej tjäna på mynten men om du innehar ett visst belopp CoVEX coin kan du få rabatt på
våran plattform varje gång du köper/säljer och också få belöningar från nya användare som du
hänvisat till oss och avgifts distribuering.
10. Hur kommer ni att lösa fiat-krypto konverterings/volatilitets problem?
Vi använder krypto I CoVEX ekosystemet. Fiat valutor behöver bara fysiska varor. Så när du ägnar
dig åt krypto-till-krypto service, volatilitet är inget problem.
11. Hur ser ni på avkastningen för ICO deltagarna?
Efter ICO när mynten når exchanges då kommer tillslut det första priset på mynten gå upp och
deltagarna går med vinst. Inte bara rabatt på på exchange och kommission.
12. På vilket sätt kommer kapitalet spenderas?
Allt vårt insamlade kapital sätts in I administratörs plånbok som ett escrow konto. Kapitalet
kommer användas när vi introducerar våra beta version.
13. Hur mycket planerar ni att samla in?
Vi förväntar oss att samla in ca 7,000 ETH I våran Pre ICO och 30,000 ETH till 81,000 ETH I
senare skeden av ICOn,
14. Vilka är riskerna för deltagare?
Det finns alltid risker med investering. Myntens värde kan sjunka till noll under växling eller ifall
regeringen stoppar all kryptovaluta blir dem värdelösa.
15. Hur deltar man i eran ICO?

Efter utannonseringen av våran ICO på sociala medier och hemsida, kan deltagare helt enkelt
besöka vår hemsida och fylla i vitlistnings ICO blankett för att ansöka om deltagande.
16. Vilka är rabatterna för ICOn?
Bonus för Pre ICO – 1. vecka (från dagens början) 30%, 2. veckan 20%, 3. veckan 10%, 4. veckan
och till slutet 5% Bonus. För 1st ICO (Fas 2) 1. veckan 20%, 2. veckan 10%, 3. veckan 5%, 4.
veckan ingen bonus. Ingen bonys för 2. ICO (Fas 3).
17. Betalar era mynt dividend?
Våra mynt ger ingen dividend, vi ger bara en rabatt för exchange och kommission för lyckade
hänvisningar av nya användare
18. Vad händer med mynten som inte blir sålda?
Om mynten lämnar osålda för Pre-ICO, mynten allokeras till fas 2 and fas 3 ICOs och sen till vårat
Kassavalv och senare kommer mynten fördelas för dem olika projekten. Vi kommer låta våra
CoVEX-innehavare veta genom en kungörelse.
19. Har ni redan fått feedback av krypto communityn och deltagare?
Vi tror på community; våran community och våra deltagare ger oss feedback angående vårat
projekt. Olika sorters folk tillhör kryptocommunitien och våra rådgivare.
20. Hur många mynt distribueras?
CoVEX ge ut totalt 250,000,000 coins. Omsättningen av utbudet kommer bero på ICO programmet,
vi meddelerar på vår hemsida om totala coin tillgängligheten då vi är klara med fas 3 ICO.
21. Vad är “Bounty”?
“Bounty“ är ett program för att belöna vår community som aktivt deltar I våran
marknadsföringskampanj. Vi belönar bloggare, kreativa designers samt aktiva partners.

