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Aureus Nummus Gold (ANG)*– אחד ממטבעות הקריפטו הגדולים בעולם
()*מבחינת שווי שוק

מנוהל ומנוהל על ידיQuantum Computing Labs Corporation. מיזם קנדי,(")"החברה

https //:aureus.nummus.gold - aureus@nummus.gold
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מגרש מעליות )אפשרות  2מתוך (3
בהיעדר תקן הזהב ,אין דרך להגן
על חסכונות מהחרמה באמצעות
אינפלציה.
טוולח של ערך.
מהאהגחרזוןב
הגד
אין מ
שלך?
התאימו אותו לצרכים שלכם
ותמשכו את תשומת הלב של
.הקהל שלכם

אלן גרינשפן ,יו"ר ה -
הפדרל ריזרב האמריקאי2006 - 1987 ,
מהי בעיית הליבה שאתה
פותר?
התאימו אותו לצרכים שלכם ותמשכו את
.תשומת הלב של הקהל שלכם

מה השירות/מוצר?
התאימו אותו לצרכים שלכם
ותמשכו את תשומת הלב של
.הקהל שלכם
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AUREUS NUMMUS GOLD
בהתבסס על שווי שוק ,מטבע הקריפטו השלישי בגודלו בעולם.
היאAUREUS NUMMUS GOLD:המטרה של
לעזור לאנושות לבצע עסקאות עסקיות בחופשיות ללא הגבולות המסורתיים של מתווכים• .
ליצור מטבע מקובל בעולם הפועל בנוסף למערכת הפיננסית הקיימת ושיוצר סביבה מבוססת יציבה ומוערכת יותר • -
נקייה מאינפלציה.
להיות מקלט פיננסי בטוח וכלי תשלום יציב לכל העולם  ,מאובטח על ידי זהב• .
לספק לך מערכת פיננסית שבה אתה הופך לבנקאי של הבנק שלך ,הארנק האישי שלך ,שהוא באמת הכספת •
האישית שלך .אתה שולט בנכסים שלך ללא כל מתווך.
מורכב מAUREUS NUMMUS GOLD (ANG):
לבחירתך :הוא פשוט וקל לשימוש ,הוא מקל על מסחר ,אחסון ושליחה של מטבעות Ethereumארנק מבוסס
קריפטוגרפיים ,הוא משתמש בעיבוד ישיר עמית לעמית ,הוא מקיים אינטראקציה עם ארנקי קריפטו אחרים ,והוא
המודרניים! אתה לא נאלץ להשתמש  Ethereumתואם לכל ארנקי )Aureus Nummus Gold (ANGבטוח ,פרטי ,ו לבטח !
בארנק ספציפי  -אתה בוחר מה שאתה רוצה.

•

 .אתה תמיד בשליטה .אנו מחליפים את הPeer to Peer-הבורסה הפרטית שלנו :הבורסה שלנו מבוזרת ,והיא מעבדת
לסחורות כמו זהב ,כסף ,פלטינה ,נפט ,גז ,חיטה ורבים אחרים .אנו מחליפים גם את הAureus Nummus Gold (ANG)-
 Aureusלרוב מטבעות פיאט ונכסי קריפטו אחרים .משקיעים המעוניינים לקנות את הAureus Nummus Gold (ANG)-
 ,Aureus Nummus Goldיצטרכו לבצע את המכירות או הרכישות שלהם דרך אחת הבורסות ,שבהן הNummus Gold-
 FINCEN.וFINTRAC-רשום למסחר .ההחלפה לזהב או להיפך תתבצע על בסיס אישי בהתבסס על כללי

•

)הבנק שלנו( ,והלוואות  ,MEDICI BANKעמותת Aureus Nummusובקרוב ישוחררו :כרטיס החיוב הזהב של
ממובטחות ,המספקות הזדמנויות עסקיות חדשות למשקיעים מתאימים להשתמש בכלים פיננסיים חדשים כדי לממן
את הפעילות העסקית שלהם.

•

עשה את )Aureus Nummus Gold (ANGקנה ,סחר או ממן את הארנק שלך  -שלח ,מכור או בדוק את האפשרויות שלך! ה-
היום והתחל )Aureus Nummus Gold (ANGזה קל ,נוח ומהנה ,לבצע את פעילויות העסק וההשקעה שלך! הפוך לחבר
לחיות את החיים כאדם חופשי ללא אנשי ביניים.

המטרה של ה
Aureus Nummus Gold

ההרשמות שלנו

FINCEN - www.fincen.gov

ספקית הזהב שלQuantum
Computing Labs Corp, Aureus
Nummus Latin SAS רשומה
כיצואנית זהב אצלDIAN וכל הרשויות
.הרלוונטיות האחרות

ספק הזהב שלQuantum
Computing Labs Corp,
Aureus Nummus Latin SAS
-רשום כהלכה בANM כיצואן
. מתכות יקרות וסחורות,זהב

:מספר רישוםQCL4262

DIAN - www.dian.gov.co

ANM - www.anm.gov.co

901303584-9 :מספר רישום

:מספר רישום
RUCOM-2019091015377

Quantum Computing Labs Corp
-רשומה כהלכה בFINTRAC כעסק
.לשירותי כסף

Quantum Computing Labs Corp
-רשומה כהלכה בFINCEN כעסק
.לשירותי כסף

FINTRACwww.fintrac-canafe.gc.ca
:מספר רישוםM20237340
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?Aureus Nummusמהו זהב
ANGסמל =
הוא מטבע קריפטוגרפי מגובה זהב Aureus Nummus Goldה-
שמטרתו להיות מקלט פיננסי בטוח וכלי תשלום יציב לכל העולם.

רשום למסחר בבורסות הבאותAureus Nummus Gold:ה-
www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

משקיעים מוסמכים יכולים להגיש לנו בקשות רכישה ומכירה עבור
 ,אותו נשקול ונבצע על בסיס כל מקרה לגופו ,בהתאם לחוק החלAureus Nummus Gold.
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תכונות חשובות למשתמשים
Aureus Nummus Goldההכנסות ממכירת המטבעות הציבוריים של Ø
הציבורי"( יושקעו בזהב("ANG .
)לא כולל עמלות עסקה ,עלויות חליפין או מסים רלוונטיים(

יכולים להחליף את הANGs-זהב זה נמצא בבעלות החברה ,ומחזיקי הØ -
שלהם בחזרה לזהב שלהם ,שבבעלותםANGs.
מוצמד למחיר הזהב של בורסת ANGsמחיר הרכישה המינימלי עבור Ø
המתכות של לונדון.
*  USDאונקיה של זהב משובח = בערך 100,000ANG = 1 1,800.00.
*הערך בדולר ארה"ב ישתנה עם מחיר הזהב .

בבורסות השונות עשוי להיות שונה ממחיר הזהב בהתאם ANGמחיר הØ -
בחזרה לזהב או לסחורות ANGלהיצע וביקוש של הסוחרים .החלפת ה-
אחרות תתבסס תמיד על מחיר הזהב.
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תכונות חשובות יותר למשתמשים
הואAureus Nummus Gold ("ANG"):ה-
מבוזרØ .
עצמאיØ .
ניתן להחלפה חופשיתØ .
יש לו אספקה קבועה ,שאי אפשר לשנות אותה Ø
יותר.
נקי לחלוטין מאינפלציהØ .
גלוָֹבִּליØ .
יציבות מוגברת הודות לגב הזהבØ .
להסבר על היציבות אנא עיין בעמוד הבא.
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?  -כמה זה יציב Aureus Nummus Gold
משיג את יציבותו על ידי גיבוי של זהב  .לכן זהו מטבע Aureus Nummus GoldהØ -
"מגובה בנכסים" .
מטבעות קריפטו אחרים משיגים את יציבותם על ידי קודי תוכנה אלגוריתמיים .אנחנו בØ -
לא בחרנו במסלול האלגוריתמי מכיוון שאנו מאמינים Aureus Nummus Gold
שהמחסן הבטוח היחיד של ערך בהיסטוריה האנושית כולה היה זהב  .לכן ,אם מישהו
 ,הקונה צריך לדעת שהרכישה מגובה באותה כמות שווה של זהבANG ,רוכש את ה-
שבבעלות הקונה ויכולה להשיג לפי בקשה.
מסווג כ"מטבע יציב בגיבוי נכסים"Aureus Nummus Gold.לכן ,הØ -
עשוי להשתנות בבורסות  .עם זאת ,גיבוי Aureus Nummus Goldהמחיר של Ø
עשויים להחליף בחזרה לזהב בכל ANGהזהב הבסיסי שלו לא עושה זאת ,וקוני ה-
עת .

9

 יתרונות פוטנציאלייםAureus Nummus Goldללא אינפלציה.

ü

מגובה בזהב.

ü

יציבות מוגברת על בסיס ערך אמיתי עקב גיבוי זהב.
אספקה קבועה שלא ניתן לשנות שוב.
אין מתווכים.

ü

ü

ü

אין צורך בחשבון בנק.
אין צורך באמון.
עסקאות מיידיות.

ü

ü
ü

Aureus Nummus Gold.אף רשות אחת לא יכולה לשנות או להשפיע על פרוטוקול
הוכחת הונאה ,הוכחת חבלה.
חוזה חכם מבוזר לחלוטין.

ü

ü

ü

אוטונומי לחלוטין בהתבסס על התוכנית שלה ללא כל אפשרות של השבתה ,צנזורה ,הונאה
והפרעות של צד שלישי.
בעילום שם.

ü

ניתן להחלפה חופשית לרוב מטבעות פיאט ,מטבעות קריפטוגרפיים ומתכות יקרות.

ü

ü
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הצורך בשינוי  -יתרונות עסקאות עסקיות
Aureus Nummus Goldמבוסס על
מאובטח על מנת להפוך משימות לאוטומטיות ולבצע במהירות עסקאות עסקיות במצב אוטומטי לחלוטין.
העסקה היא מיידית ,אוטומטית לחלוטין ,הוכחת הונאה ,הוכחת חבלה ,הוכחת אובדן ומאובטחת לחלוטין.

סחורה מזויפת
 ,מבטל מכירה של מוצרים מזויפים .באמצעות הקוד Aureus Nummus Goldהחוזה החכם הבסיסי ,עליו מבוסס ה-
ההצפנה המבוזר הבסיסי ,ניתן לעקוב ולאמת מוצרים בקלות ,דבר אשר בפלטפורמה עסקית מרכזית מסורתית
אינו אפשרי .מעבר לכך ,ביצוע החוזה החכם מבוסס על הסכמת הצדדים .לא ניתן לשתף פעולה עם גורמים
Aureus Nummus Gold.שונים ברחבי העולם כדי להתעסק בחוזים מבוססי

אין הונאת חיוב חוזר
אחד האתגרים העיקריים של מוכרים בשווקים המסורתיים הוא שקונה יכול לקנות מוצר ,לשלם באמצעות
ואז להתקשר לחברה כדי לבטל את התשלום לאחר מכן .ישנם עסקים רבים אשר הושפעו PayPalשירותים כגון
לרעה משיטה זו .הקונה יכול לטעון כי המוצר מעולם לא נמסר או נמסר בצורה של איכות שלא רצה .עם זאת ,עם
 ,קשה מאוד או כמעט בלתי אפשרי לשנות את העסקאות לאחר Aureus Nummus Goldחוזים חכמים מבוססי
שהסכימו עליהן .הן לקונה והן למוכר תהיה אפשרות להסכים על תנאי המכירה או העסקה המיועדים ,אך לאחר
Aureus Nummus Goldביצוע העסקה לא ניתן לבטלה .התכונה המהותית הפשוטה הזו של חוזים מבוססי
מביאה לרמה גבוהה הרבה יותר של ביטחון בעסקאות.
לבסוף ,ברור שחוזים חכמים אמורים לחולל מהפכה באופן שבו העסקים מתנהלים ומקומות השוק מנוהלים -
טכנולוגיית הבלוקצ'יין הבסיסית מבטיחה יעילות ,עלות נמוכה ,מגוון רב יותר ויותר וודאות מוגברת של מכירה,
וודאות מוחלטת של ביצוע חוזים עסקיים.

11

מוגבל למינימום החוקיKYC

הפכו לסיוט אדמיניסטרטיבי וארגוני .מוסדות פיננסיים רבים הפכו לסלקטיביים מאוד  KYCוCompliance-
ביחס ללקוחותיהם ומבצעים בדיקות ,אשר חורגות הרבה מעבר לכל דרישה משפטית .זה כולל סירוב
מגיפה לפתיחת חשבונות בנק וסגירת חשבונות בנק קיימים גם עבור חברות מבוססות .מטבעות הקריפטו
מתכוונים למלא את כל הפערים שהותירה המערכת Aureus Nummus Goldהופיעו מסיבה מסוימת .ואנו ב-
נמלא את כל הדרישות המשפטיות אך לעולם לא נסרב ללקוחות Aureus Nummus Goldהפיננסית .אנו ב-
בגלל מדיניות אישית שרירותית.

אמון
אחד האתגרים העיקריים שמעכבים את התקדמות השווקים הגלובליים הוא איך לנהל חוזי עסקה בין שני אנשים
פותר את הבעיה על ידי הצפנת החוזה החכם שלו Aureus Nummus Goldשאינם מכירים אחד את השני .ה-
ומידע עסקה על פנקס חשבונות משותף .לכן אין סיכוי שצד אחד יכול לומר שהוא לא ראה את זה .יתרה מזאת,
החוזה החכם ,המבצע את העסקה העסקית ,מבוצע באמצעות צמתים מבוזרים ללא נקודת כשל אחת ,ולכן ,מה
שהופך אותם לעמידים לחלוטין בפני חבלה וחסינים לחלוטין מפני אובדן מידע.

אוטונומיה

הוא אוטונומי לחלוטין .לחוזה החכם הבסיסי שלה אין צורך להסתמך על מתווכיםAureus Nummus Gold ,ה-
עורכי דין וכן מתווכים אחרים כדי להתקשר בהסכם מכר .יתר על כן ,הביצוע מנוהל ברשת באמצעות מערכת
מבוזרת ושכיחות הטעויות כמעט אפסיים.

ִבָּטחוֹן
בטוחה ומאובטחת ,שכן  100%מבוססת על טכנולוגיית הבלוקצ'יין ובכך Aureus Nummus Goldהאבטחה של
הכל מאוחסן ברשת מבוזרת .לכן ,אין נקודת כשל אחת .קריפטוגרפיה מבטיחה שהמסמכים בטוחים לחלוטין
ושכיחותו כמעט אפסית ,שכן טכנולוגיית הספרים המבוזרים אינה מעניקה גישה להאקרים .כדי להצליח,
האקרים יצטרכו לפרוץ ל 1000-מחשבים רבים בו זמנית במקומות גיאוגרפיים שונים  -משימה שלא ניתן לבצע.

ְמִהירוּת
מהירים יותר ליישום מאשר חוזים מסורתיים .הניירת Aureus Nummus Goldחוזים חכמים המבוססים על
מבוסס Aureus Nummus Goldהנדרשת על מנת להתקשר בהסכם מכר בשוק מסורתי אינה משמשת בשוק
מסתמכים על קוד תוכנה Aureus Nummus Goldהבלוקצ'יין .באמצעות שימוש בתוכנה ,החוזים החכמים של
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בעיות ואתגרים בשווקים הפיננסיים!
מדוע עלייתם של מטבעות הקריפטו?

ה
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בעיית אמון
הבעיה העיקרית של מטבע רגיל היא כל
האמון שנדרש כדי לגרום לו לעבוד .יש
לסמוך על הבנק המרכזי שלא ישפיל את
המטבע ,אבל ההיסטוריה של מטבעות פיאט
מלאה בהפרות של האמון הזה .יש לסמוך על
הבנקים שיחזיקו את הכסף שלנו ויעבירו
אותו אלקטרונית ,אבל הם מלווים אותו בגלי
בועות אשראי עם בקושי שבריר ברזרבה.
אנחנו צריכים לסמוך על הבנקים בפרטיות
שלנו ,לסמוך עליהם שלא יתנו לגנבי זהות
לרוקן את החשבונות שלנו ,ועלינו לסמוך
עליהם שאנחנו למעשה מקבלים את הכסף
שלנו בחזרה כשאנחנו צריכים אותו.

ללא בנק
בנקים מגבילים
ההולכות KYCעם דרישות ה-
וגוברות ,הבנקים מטילים הגבלות
הדוקות יותר על שמירה או קבלת
חשבון בנק .מאז  2008בנקים
מפסיקים לקוחות קיימים או מסרבים
לחשבונות בנק במספרים הולכים
וגדלים באופן אקספוננציאלי.

י ָָקר
& איטי
מערכת התשלומים המסורתית
של היום היא יקרה ,איטית
ומלאה בהפרות אבטחה ואמון.

מאוכלוסיית העולם 32%יותר מ-
אינה בנקאית ,ללא אמצעים אחרים
לקבל תגמול ולבצע תשלומים
מאשר בהעברה יד ביד.

Aureus Nummus Goldהפתרון -
מטבע דיגיטלי מגובה בזהב
בעל ערך פנימי.

עסקאות
הם כמעט מיידיים ,זולים
וקלים.
Aureus Nummus
מגובה בזהב פיזי או
ש ו ו ה ע רך ז ה ב
ש ה ו ק צה י ש י רו ת .

אינו דורש את האמון שלך .פרוטוקול ANGה-
הקונצנזוס שלה מבטל לחלוטין את הצורך לתת
אמון במתווכים.
אינו זקוק לבנקים כדי לשלם חשבונות או ANGה-
תגמולים.

ללא השבתה ,ללא צנזורה ,ללא הונאה
וללא התערבות של צד שלישי .פרוטוקול
בטוח  ANGשל ERC20קונצנזוס מבוסס
לחלוטין.

Aureus Nummus Goldה-
נקי לחלוטין מאינפלציה בשל
ההיצע הבלתי משתנה שלו
לנצח.

אינו מחייב את Aureus Nummus Goldה-
המשתמשים להחזיק בחשבון בנק וגם לא בקו אשראי
כגון כרטיס אשראי על מנת להחזיק באחד מהמטבעות
Aureus Nummus Gold.הקריפטוגרפיים של

מספק יציבות ANGה-
משופרת משמעותית
הודות לגב הזהב שלו
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תואם לכל מערכות התשלום הגדולות:
Aureus Nummusאתה יכול לשלם עבור
במזומן ,העברה בנקאית ,כרטיס Gold
אשראי ,מטבעות קריפטוגרפיים ומתכות
י ק רו ת .
ניתן גם לקנות את מטבעות הזהב של
שלך בחזרה ,בהנחהAureus Nummus ,
במזומן ,העברה בנקאית ,כרטיס אשראי,
מטבעות קריפטוגרפיים ומתכות יקרות.

אינה מספקת) :א( זכויות ניהול או הצבעה) ,ב( זכות לקבל ריביות ,פרמיות ,דיבידנדים או כל ANGsהבעלות על
צורה אחרת של הכנסה) ,ג( זכויות בכל חברה ,ניירות ערך ,דיבידנדים ,רווחים והפסדים) ,ד( בעלות בהחזקות
הזהב.
ניתן לסחר חופשי .אין הגבלות לגבי העברה ,שימוש ובעלות )בכפוף לחוק החל(ANG.ה• -
עשוי להשתנות בבורסות המטבעות והקריפטו השונות ובשווקים המשניים בכללANG.מחיר ה• -
אנא עיין בתנאים וההגבלות לפרטים נוספים• .

עובדות מפתח

•

https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b57 6faכתובת חוזה חכמה:
https //:aureus.nummus.goldאתר אינטרנט:
Github.Com : https://github.com/AureusNummusGold/Gold1מאגר ב-
סכום כולל קבוע:
 60ANG = 60,000,000,000,000 ANGטריליון
חדשיםANGs.מספר זה מייצג את סך היצע המטבעות .זה קבוע לנצח .לא ניתן ליצור או להוסיף
שער חליפין מינימלי:
אונקיה של זהב דק )*****(100,000ANG = 1
שלהם בחזרה לזהב או לסחורות אחרות ANG.יכולים להחליף את הANG-בהתבסס על שער חליפין זה בעלי
מספר משוער של תפוצה ציבורית )*(:
)**( 0.589ANG = 589,000,000,000 ANGטריליון
)****( ,שמגיע לתפוצה ציבורית חייב להיות מגובה בזהב או שווה ערך לזהב .ללא תלות במחיר ANGכל
 ,יש להפקיד  1אונקיה של מטילי זהב או שווה ערך זהב לחשבון הנאמנות עבור כל ANGהשוק היומי של
 ,שנמכרים ומובאים למחזור הציבור100,000ANG.
www.an.goldשווי זהב וזהב ברזרבה :אנא עיין באתר
ה ער ות כ ף ה ר ג ל :
)*( המספרים הם הערכות ועשויים להשתנות.
)**( החל מינואר  2020זה מתייחס למטבעות הפרטיים בהתאם לתנאים וההגבלות .ראה פרק  7.16של התנאים וההגבלות למידע נוסף לגבי
המטבעות הפרטיים והמטבעות הציבוריים.
)***( המחיר כפוף לשינויים בשוק.
)****( הכוונה היא למטבעות הציבוריים רק על פי התנאים וההגבלות .עיין בתנאים וההגבלות למידע נוסף לגבי המטבעות הפרטיים והמטבעות
הציבוריים.
עשוי להשתנות בבורסות המטבעות והקריפטו השונות ובשוק המשני בכלל (*****)ANG.המחיר של

ANGסמל :
החלפות:
https://aureus.nummus.gold,הבורסות באתר האינטרנט שלנו
www.coinmarketcap.com.או
) .בריטניה(Simplexx Ltdמנפיק אסימון :
)קנדה(Quantum Computing Labs Corporationמנהל אסימונים :
) AN Aurum Dynamics Corporationקנדה( וQuantum Computing Labs Corporation-מפתח טכני :
)ארה"ב(
סוג ותיאור נכס:
( הוא מטבע דיגיטלי הנתמך בזהב פיזי או שווה ערך לזהב) ANG.סמל Aureus Nummus Gold:ה• -
 ,שנכנסים למחזור ציבורי ,זהב או שווה ערך לזהב יוכנסו לחשבון נאמנות"ANG ,נתמך על ידי זהב" פירושו שלגבי •
חשבון ברוקר או חשבון אחר.
נמצאים ב"מחזור ציבורי" ,כאשר הם בבעלות מישהו אחר מלבד מנפיק האסימון או מנהל האסימון (****) .ה• ANGs-
המגובים בזהב .מטבעות פרטיים קיימים כדי לשלם עבור  ANGsהיחידים המותרים למחזור ציבורי הם ANGs
עלויות פיתוח ועלויות אחרות ,ראה תנאים והגבלות.
 ERC20.מבוזר לחלוטין ומבוסס על טכנולוגיית הספרים המבוזרים ותקן ANGה• -
חדשים ANGs.קבועה לנצח ל 60-טריליון מטבעות )יחידות( .לא ניתן ליצור או להוסיף ANGsהכמות הזמינה של •

נקודות מפתח:
)המטבעות הציבוריים(Token Administrator.הרזרבות בזהב או שווה ערך לזהב ,הן בבעלות ה• -
ישמשו להכנסת זהב או שווה ערך לזהב  :ANGההכנסות ממכירת ANGשימוש בהכנסות הנובעות ממכירת •
לחשבון נאמנות ,חשבון ברוקר או חשבון אחר ,אשר יבחר על ידי המנהל .עמלות עסקה ,עמלות חשבון ,עמלות
חליפין ,מסים ואחרים עשויים לחול וינוכו.
שלהם לזהב או  ANGsרשאים לבקש ממנהל האסימונים להחליף את ה :ANG-מחזיקי ANGsרכישה חוזרת של •
ANG.שווה ערך לזהב .הרכישה חזרה כפופה לתנאים וההגבלות .שער ההמרה מבוסס על מחיר השוק של ה-
למעט במקרים הבאים (1) :כוח עליון כפי שמוגדר בחוק הקנדי או הבריטיANGs (2) ,אנו תמיד נקנה בחזרה את ה• -
צווי בית משפט (3) ,איסורים משפטיים (4) ,בעיות נזילות בשווקים ו/או עסקים (5) ,אם יש חשד לפעילות בלתי חוקית
או למניפולציה בשוק כסיבה לבקשת ההחלפה (6) .הגבלות האמורות בתנאים וההגבלות.
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Aureus Nummus Goldהמקלט הפיננסי שלך הוא היעד שלנו
"( הוא דיגיטלי מגובה נכסים) ANGסמלAureus Nummus Gold" :ה-
מטבע בעל ערך פנימי ,שמחיר המינימום שלו מוצמד למחיר הזהב ,
אין מחיר מקסימליANG.אולם ל-
 ,ובכך מספק הגנה על Aureus Nummus Goldהזהב _ גיבוי מכניס קומה לפיתוח המחיר של ü
השלכות ועלייה משמעותית ביציבות  .מרכיב מפתח זה מספק ערך מוגבר ,בטיחות ויציבות למשקיעים
ולמשתמשים .
ü

 ,מחירו יכול לעלות בחופשיות בהתאם להיצע Aureus Nummus Goldאין גבול לעליית המחיר של
וביקוש ,ותמיכה במחיר מסופקת על ידי גיבוי הזהב הבסיסי .
ליציב יותר ופחות פגיע לתנודתיות במחיר ,תוך Aureus Nummus Goldגיבוי הזהב הופך את ה-
שמירה על פוטנציאל המחיר שלו כלפי מעלה.

ü

ü

לא נוצר יש מאין כמו כל מטבעות הפיאט ורוב מטבעות הקריפטו האחרים .החדשנות המהפכנית ANGה-
משלבת את היתרונות של מטבע פיאט סטנדרטי של הילך חוקי עם אלו של מטבעות ANGשל ה-
קריפטוגרפיים ,ובמקביל מספקת ערך אמיתי שניתן לאימות באמצעות גיבוי זהב פיזי או שווה ערך
לזהב.
על זהב פיזי או שווה ערך זהב שהוקצה Aureus Nummusמטרה זו מושגת על ידי ביסוס הזהב של ü
שלהם בחזרה  ANGמחזיקים ביחד בזהב ויכולים להחליף את הANG-ישירות .המשמעות היא שמחזיקי
לזהב או לסחורות אחרות )בכפוף לתנאים וההגבלות(.

מגובה על ידי זהב
ü

ערך פנימי
י ִַציבוּת

 אמון ובטיחותAureus Nummus GoldAureus Nummus Gold.אמון אינו בעיה עם

ü

בניגוד למטבעות מסורתיים  ,אינך צריך צד שלישי מהימן כמו בנק בגלל הערך הפנימי
 .אתה יכול לשלם חשבונות Aureus Nummus Goldהשקוף והארגון המבוזר של
ותגמולים ישירות ללא מעורבות של בנק.

ü

Aureusאין רשות אחת שיכולה לשנות או להשפיע על הערך או על ההגדרה של ü
 ,מכיוון שהוא מבוזר לחלוטין  ,ומתפקד על סמך הסכמה קהילתית של Nummus Gold
Ethereum.קהילת
פועל באופן אוטונומי לחלוטין על בסיס התוכנית שלו ללא Aureus Nummus Goldה-
כל אפשרות של השבתה ,צנזורה ,הונאה והפרעות של צד שלישי .
ללא מתווך וללא מתווכים נדרשים לבצע תשלומים גלובליים.

הם כבר לא

ü

עשוי לתפקד כמערכת תשלום וחיסכון לכולם Aureus Nummus Gold.שה-

ü

אמון ובטיחות

ü

בעיה.
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 סלע היציבות שלךAureus Nummus Goldיש היצע קבוע ומוגבל שלעולם לא ניתן לשנות אותו שוב  .מספר מקסימלי של  60טריליון Aureus Nummus Goldל-
זמיניםAureus Nummus.מטבעות זמין למכירה ומאוחסן בארנק הבטוח .לא יהיו עוד מטבעות זהב של

ü

ü
הזמינה לרכישה ,מבוטאת בדולר ארה"ב ,היא כ 900-מיליארד דולר ארה"ב ,בהתאם ANGsהכמות המקסימלית של
כמכשיר תשלום וחיסכון בינלאומי ,אשר יתאים למספר רב ANGלמחיר השוק הנוכחי .סכום זה נבחר בהתבסס על חזון ה-
של עסקאות עסקיות.
המטבעות הזמינים מוחזקים בארנק קשיח בטוח ויכולים להסתובב בקרב הציבור רק אם הם שולמו במלואם ואם כמות
שנמכרו עם ערך פנימי ANG.הזהב המתאימה הופקדה בנאמנות על מנת לגבות את מטבעות ה-
כתוצאה מכך עשוי לשמש כאמצעי תשלום וחיסכון בינלאומיAureus Nummus Gold.ה-
אינו ניתן לכרייה  .כמות המטבעות קבועה לנצחAureus Nummus Gold.ה-

ü

ü

ü

נועד להגיע ליעדו כמטבע יציב בעל ערך בגלל גיבוי הזהב שלוAureus Nummus Gold.ה-
במחזור מוגבל וקבוע לנצח ב 60-טריליון מטבעותAureus Nummus.היצע הזהב של

ü

אין אינפלציה

ü

מטבעות קריפטוגרפיים שאינם ניתנים לכרייה יכולים להיות בעלי ערך רב בשל הפוטנציאל המוגבל שלהם להגדיל את
יש אספקה קבועה לנצח ANGגודלם .זה קורה בגלל ההיצע הקבוע ,שגדל רק בתשלום תמורה שהיא מחיר הזהב .ל-
אינם כסף פיאט .אם היינו משווים בין  ANGsלא נוצרים יש מאין כמו מטבעות קונבנציונלייםANGs ,ואינם ניתנים לכרייה.
עשוי לעלות כי ההיצע מוגבל .המחיר של הביטקוין עם זאת עומד  ,ANGלמשל ,המחיר הכולל של ANGביטקוין ל-
לעומת זאת לא רק מגובה ANGבסטגנציה או יורד מערכו מכיוון שביטקוין חדש מוכנס ללא הרף לשוק ללא תמורה .ה-
בזהב ,אלא יש לו אספקה קבועה לצמיתות ,שמספר המטבעות שלו לא ניתן לשנות יותר

ü

אספקה קבועה
לא ניתן לכרייה
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 אידיאלי עבור העסק שלךAureus Nummus Goldאינו מחייב את המשתמשים להחזיק בחשבון בנק או קו אשראי Aureus Nummus Goldה-
Aureus Nummus Goldכגון כרטיס אשראי כדי להחזיק באחד מהמטבעות הקריפטוגרפיים של Aureusהם פשוט צריכים להמיר כסף ,מטבעות קריפטוגרפיים אחרים או מתכות יקרות .של
להשתמש בוNummus Gold.
במזומן ,העברה בנקאית ,כרטיס אשראיAureus Nummus Gold ,אתה יכול לשלם עבור
מטבעות קריפטוגרפיים ומתכות יקרות .

ü

בהנחה במזומן  ,העברה בנקאיתAureus Nummus ,ניתן לקנות בחזרה את מטבעות הזהב של
כרטיס אשראי ,מטבעות קריפטוגרפיים ומתכות יקרות .
ניתן להחלפה חופשית לזהב ,ביטקוין ,פרנק שוויצרי ,יורו ,דולר Aureus Nummus Goldהü -
ארה"ב ,דולר קנדי ,דולר אוסטרלי ,ין יפני ומטבעות קריפטוגרפיים רבים אחרים .זה שמיש להחלפת
מטבעות קריפטוגרפיים שונים להגברת יכולת הפעולה ההדדית.
בנוי לשימוש יומיומי ארגוני ,צרכני וקמעונאי ,והוא מטבע Aureus Nummus Goldה-
קריפטוגרפי מהיר וחסכוני לתשלומים מקומיים וחוצי גבולות ,התנחלויות וחיסכון .

ü

ü

ü

תוֵֹאם
ניתן להמרה באופן חופשי
מכירה וקנייה קלה

שלב הפיתוח הבא
בשלב הפיתוח הבא יתאים Aureus Nummus Goldה-
)מכונה למכונה(  .זה יספק מערכת אקולוגית M2Mלעסקאות
הבנויה על טכנולוגיית הבלוקצ'יין כדי לספק מיקרו-עסקאות קלות,
מאובטחות ,יעילות וחסרות תחושה בזמן אמת.

תוכנן גם עבור האינטרנט של Aureus Nummus Goldה-
(  ,כמערכת אקולוגית ניתנת להרחבה שמטרתה IoTהדברים )
ועסקאות עסקיות .בתוך סביבת הIoT-לשפר את המכניקה של
בשלב הפיתוח הבא יאפשר IoT, Aureus Nummus Gold
מעקב והקצאת ערך שיקול דעת לכל אובייקט שניתן להעלות על
הדעת.

בשלב הפיתוח הבא נרצה להשיג את השימוש הגלובלי ב-
כמכשיר תשלום וחיסכון גלובליAureus Nummu.

01

02

03
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הענות
אינו מעניק Aureus Nummus Goldה-
שום ריבית או מניות בכל חברה או נכס,

01

אינו נייר ערך Aureus Nummus Goldה-
החליםSEC.כפי שהוגדר על ידי כללי
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Aureus Nummusניתן לקנות בחזרה את

03
אינו תלוי בהצלחתה Aureus Nummus Goldהערך של
של תוכנית עסקית או חברה כלשהי.

בהנחהGold.

איש קשר

צור קש ר

איש קשר:
aureus @nummus. gold
או באמצעות טופס יצירת הקשר
https://aureus.nummus.goldבכתובת

כתב ויתור משפטי ומידע
הקשורים לפעילות בינלאומית  ,רגולציה ממשלתית וסביבתית ,תוצאות בפועל של פעילות
חיפושים שוטפת ,מסקנות של הערכות כלכליות ושינויים בפרמטרים של הפרויקט ככל
שהתוכניות ממשיכות להשתכלל ,סיכונים בסחירות של מינרלים ,תנודות במחיר הזהב ,תנודות
בשערי חליפין וריבית שערים ,תנודתיות בשוק המניות ,כמו גם הרבה נקודות אחרות גורמי סיכון
ניסתה לזהות גורמים חשובים Aureus Nummus Goldלא ידועים בשלב זה .למרות שהנהלת
שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מאלה הכלולות בהצהרות צופות פני
עתיד ,ייתכנו גורמים אחרים שגורמים לתוצאות לא להיות כפי שצפו ,משוערים או מתוכננים .לא
ניתן להבטיח שהצהרות כאלה יתגלו כמדויקות ,שכן התוצאות בפועל ואירועים עתידיים עשויים
להיות שונים באופן מהותי מאלה הצפויים בהצהרות כאלה .לפיכך ,הקוראים לא צריכים להסתמך
יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד .התמונות במסמך זה ,מצגת החברה עשויה להיות או
אינה מתחייבת  Aureus Nummus Goldאו להתייחס אליה .הנהלת Aureus Nummus Goldלא מ-
לעדכן כל הצהרות צופות פני עתיד הכלולות או משולבות בהפניה ,אלא בהתאם לחוקים החלים
)ניירות ערך( .תמונות וסרטונים במצגת זו ובחומר מידע אחר ,עשויים להיות סמליים ולא בהכרח
 .מצגת זו עשויה להכיל שגיאות לא מכוונות או שגיאות Aureus Nummus Goldמתייחסים ל-
 Aureus Nummusתתחייב לתקן ברגע שנודע לה .הנהלת Aureus Nummus Goldהקלדה ,שהנהלת
 Aureus Nummusאינה מקבלת כל אחריות לשגיאות או שגיאות הקלדה לא מכוונות .הנהלת Gold
רשאית לשנות את התנאים וההגבלות בכל עת על מנת להגיב לשינוי נסיבות וצרכי השוקGold .
 Quantumו Simplexx Ltd-הם Aureus Nummus Goldהגופים היחידים המורשים להפיץ את
Computing Labs Corporation.
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"התנאים וההגבלות" כמו גם "מדיניות הפרטיות" בגרסתם הנוכחית כפי שפורסמה ב-
הם הבסיס המשפטי לשימושך ולהשלמה של מצגת זו )"המצגת"(https://aureus.nummus.gold .
למעט הצהרות העובדות ההיסטוריות הכלולים כאן ,המידע המוצג מהווה "הצהרות צופות פני
עתיד" ,במשמעות חוק ניירות הערך של ארה"ב משנת  ,1933חוק בורסת ניירות ערך בארה"ב
משנת  ,1934חוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים משנת  1995והחלים חקיקת ניירות
ערך אחרת בארה"ב ובחוץ .הצהרות צופות פני עתיד כוללות ,בין היתר ,הצהרות ביחס למחיר
העתידי של זהב ,הערכת מחירי המטבעות ,העיתוי וכמות הערכת הייצור הכלכלי העולמי העתידי.
ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד בדרך כלל על ידי שימוש בטרמינולוגיה צופה פני עתיד כגון
"עשוי"" ,ירצה"" ,מצפה"" ,מתכוון"" ,לשתדל"" ,להעריך"" ,לצפות"" ,להאמין"" ,המשך"" ,תוכניות" או
מינוח דומה .הצהרות צופות פני עתיד נעשות בהתבסס על הנחות מסוימות וגורמים חשובים
Aureusאחרים ,שאם אינם נכונים ,עלולים לגרום לתוצאות ,הביצועים או ההישגים בפועל של
להיות שונים מהותית מתוצאות ,ביצועים או הישגים עתידיים המבוטאים או Nummus Gold
משתמעים מהצהרות כאלה  .הצהרות ומידע כאלה מבוססים על הנחות רבות לגבי אסטרטגיות
יפעל בעתיד ,לרבות מחיר Aureus Nummus Goldעסקיות נוכחיות ועתידיות והסביבה שבה ה-
הזהב והעלויות הצפויות .גורמים חשובים מסוימים שעלולים לגרום לתוצאות ,ביצועים או הישגים
בפועל להיות שונים באופן מהותי מאלה בהצהרות צופות פני עתיד כוללים ,בין היתר ,תנודתיות
במחיר הזהב ,פערים בין הייצור בפועל לאומדן ,עתודות מינרלים ומשאבים והתאוששות מתכות,
 ,הגבלות Aureus Nummus Goldכרייה תפעולית ו סיכוני פיתוח הקשורים לצדדים המנהלים את ה-
רגולטוריות ,פעילויות של רשויות ממשלתיות )כולל אך לא רק שינויים במיסוי( ,תנודות מטבע,
האקלים הכלכלי העולמי ,דילול ,תנודתיות בבורסה ותחרות .הצהרות צופות פני עתיד כפופות
לסיכונים ידועים ולא ידועים ,אי ודאויות וגורמים חשובים אחרים העלולים לגרום לתוצאות בפועל,
להיות שונים מהותית מאלה Aureus Nummus Goldרמת הפעילות ,הביצועים או ההישגים של
המובעים או משתמעים על ידי צופה פני עתיד כזה .הצהרות ,לרבות אך לא רק :ההשפעה של
תנאים עסקיים וכלכליים כלליים ,היעדר שליטה על פעולות המשאבים שממנה תרכוש הנהלת
זהב וסחורות אחרות וסיכונים הקשורים לפעולות אלה ,לרבות סיכונים Aureus Nummus Gold

