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https://aureus.nummus.gold - aureus@nummus.gold _

Aureus Nummus Gold (ANG) – uma das maiores criptomoedas do mundo*
(*em termos de capitalização de mercado)

Gerenciado e administrado pela Quantum Computing Labs Corporation (a “Empresa”), uma empresa canadense.
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Qual é o 
serviço/produto

?
Adapte-o às suas 

necessidades e capture a 
atenção do seu público.

Qual é a sua 
grande visão?

Adapte-o às suas 
necessidades e capture a 
atenção do seu público.

Qual é o problema 
central que você está 

resolvendo?
Adapte-o às suas necessidades e 
capture a atenção do seu público.

Na ausência do padrão-ouro, 
não há como proteger a 
poupança do confisco por 
meio da inflação.
Não há reserva segura de 
valor.

- Alan Greenspan, presidente da
Reserva Federal dos EUA, 1987 - 2006 
.



O objetivo do
Aureus Nummus Gold

O OURO AUREUS NUMMUS
Com base na capitalização de mercado, a terceira maior criptomoeda do mundo.

O OBJETIVO DO AUREUS NUMMUS GOLD É:

• para ajudar a Humanidade a fazer transações comerciais livremente sem as fronteiras tradicionais dos 
intermediários.

• Criar uma moeda globalmente aceita que funcione em conjunto com o sistema financeiro existente e que crie um 
ambiente mais estável e baseado em valor – livre de inflação.

• ser um porto seguro financeiro estável e uma ferramenta de pagamento para o mundo inteiro , garantido por ouro.
• Fornecer a você um sistema financeiro no qual você se torna o banqueiro de seu próprio banco, sua carteira 

pessoal, que é realmente seu cofre pessoal. Você controla seus ativos sem intermediários.

O AUREUS NUMMUS GOLD (ANG) É COMPOSTO POR:

• Uma carteira baseada em Ethereum de sua escolha: é simples e fácil de usar, facilita a negociação, armazenamento 
e envio de criptomoedas, utiliza processamento direto ponto a ponto, interage com outras carteiras criptográficas 
e é segura, privada e seguro! O Aureus Nummus Gold (ANG) é compatível com todas as carteiras Ethereum 
modernas! Você não é obrigado a usar uma carteira específica – você escolhe o que quiser.

• Nosso Exchange privado: Nosso Exchange é descentralizado e processa Peer to Peer. Você está SEMPRE no 
controle. Trocamos o Aureus Nummus Gold (ANG) por commodities como por exemplo ouro, prata, platina, 
petróleo, gás, trigo e muitos outros. Também trocamos o Aureus Nummus Gold (ANG) pela maioria das outras 
moedas fiduciárias e ativos criptográficos. Os investidores interessados em comprar o Aureus Nummus Gold, 
teriam que fazer suas vendas ou compras através de uma das bolsas, nas quais o Aureus Nummus Gold está 
listado para negociação. A troca por ouro ou vice-versa será feita individualmente com base nas regras FINTRAC e 
FINCEN.

• E em breve serão lançados: O CARTÃO DE DÉBITO Aureus Nummus Gold, a MEDICI BANK Association (nosso 
banco), e os CRÉDITOS COLATERALIZADOS, que proporcionam novas oportunidades de negócios para que 
investidores qualificados utilizem novas ferramentas financeiras para financiar suas atividades empresariais.

Compre, negocie ou financie sua carteira - Envie, venda ou verifique suas opções! O Aureus Nummus Gold (ANG) 
tornou fácil, conveniente e divertido realizar seus negócios e atividades de investimento! Torne-se um membro 
Aureus Nummus Gold (ANG) hoje e comece a viver a vida como um ser humano livre sem intermediários.
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Nossos Cadastros

A Quantum Computing Labs Corp 
está devidamente registrada no 
FINTRAC como empresa de 
serviços financeiros.

FINTRAC -
www.fintrac-canafe.gc.ca

Número de registro: M20237340

A Quantum Computing Labs Corp 
está devidamente registrada na 
FINCEN como empresa de serviços 
financeiros.

FINCEN - www.fincen.gov

Número de registro: QCL4262

O fornecedor de ouro da Quantum 
Computing Labs Corp, Aureus 
Nummus Latin SAS está 
registrado como exportador de 
ouro junto à DIAN e todas as 
outras autoridades relevantes.

DIAN - www.dian.gov.co

Número de registro: 901303584-9

O fornecedor de ouro da 
Quantum Computing Labs 
Corp, Aureus Nummus Latin 
SAS está devidamente 
registrado na ANM como 
exportador de ouro, metais 
preciosos e commodities.

ANM - www.anm.gov.co

Número de registro: 
RUCOM-2019091015377

http://www.fintrac-canafe.gc.ca/
http://www.fincen.gov/
http://www.dian.gov.co/
http://www.anm.gov.co/
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Símbolo = ANG
O Aureus Nummus Gold é uma criptomoeda lastreada em
ouro cujo objetivo é ser um porto seguro financeiro estável
e uma ferramenta de pagamento para o mundo inteiro.

www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

O que é o Aureus Nummus Gold?

O Aureus Nummus Gold está listado para negociação nas seguintes bolsas:

Investidores credenciados podem nos enviar solicitações de compra e 
venda para o
Aureus Nummus Gold, que consideraremos e executaremos caso a caso, 
dependendo da lei aplicável.
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Ø O produto da venda das moedas públicas Aureus Nummus 
Gold (“ANG pública”) será investido em ouro. 
(Excluindo quaisquer taxas de transação, custos de câmbio ou impostos aplicáveis)

Ø Este ouro é de propriedade da Empresa, e os detentores de 
ANGs podem trocar seus ANGs de volta pelo ouro, que eles 
possuem.

Ø O preço mínimo de compra dos ANGs está atrelado ao preço 
do ouro da London Metal Exchange. 
100.000 ANGs = 1 onça de ouro fino = aprox. 1.800,00 USD* 
*O valor em USD varia de acordo com o preço do ouro .

Ø O preço do ANG nas diferentes bolsas pode diferir do preço do 
ouro, dependendo da oferta e demanda dos comerciantes. A 
troca dos ANGs de volta por ouro ou outras commodities será 
sempre baseada no preço do ouro.

Recursos importantes para usuários
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Recursos mais importantes para usuários

O Aureus Nummus Gold (“ANG”) é:

Ø Descentralizado.
Ø Independente.
Ø Livremente trocável.
Ø Tem um fornecimento fixo, que não pode mais 

ser alterado.
Ø Totalmente livre de inflação.
Ø Global.
Ø Maior estabilidade devido ao suporte de ouro.
Para obter uma explicação sobre a estabilidade, consulte a 
próxima página.
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Ø O Aureus Nummus Gold alcança sua estabilidade pelo suporte de
ouro . É, portanto, umamoeda “garantida por ativos” .

Ø Outras moedas criptográficas alcançam sua estabilidade por
códigos de software algorítmicos. Nós da Aureus Nummus Gold não
escolhemos a rota algorítmica porque acreditamos que a única
reserva segura de valor comprovada em toda a história humana foi
o ouro . Portanto, se alguém comprar o ANG, o comprador deve
saber que a compra é lastreada pela mesma quantidade
equivalente de ouro, que o comprador possui e pode obter
mediante solicitação.

Ø O Aureus Nummus Gold, portanto, classifica como “moeda estável
lastreada em ativos”.

Ø O preço do Aureus Nummus Gold pode variar nas bolsas . No
entanto, seu lastro de ouro subjacente não, e os compradores do
ANG podem trocar de volta por ouro a qualquer momento .

Aureus Nummus Gold - Quão estável é?
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ü Livre de inflação.
ü Apoiado em ouro.

ü Maior estabilidade com base no valor real devido ao suporte de ouro.
ü Fornecimento fixo que nunca pode ser alterado novamente.
ü Sem intermediários.
ü Nenhuma conta bancária necessária.
ü Nenhuma confiança necessária.
ü Transações instantâneas.
ü Nenhuma autoridade pode alterar ou influenciar o protocolo Aureus Nummus Gold.
ü À prova de fraude, à prova de adulteração.

ü Contrato inteligente completamente descentralizado.
ü Completamente autônomo com base em seu programa sem qualquer possibilidade de inatividade, censura,

fraude e interferência de terceiros.
ü Anônimo.
ü Livremente permutável na maioria das moedas fiduciárias, criptomoedas e metais preciosos.

Aureus Nummus Gold – Vantagens potenciais
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KYC limitado ao mínimo legal
Compliance e KYC se tornaram um pesadelo administrativo e organizacional. Muitas instituições 
financeiras tornaram-se muito seletivas em relação a seus clientes e realizam verificações que vão muito 
além de quaisquer exigências legais. Isso inclui a recusa epidêmica de abrir contas bancárias e o 
fechamento de contas bancárias existentes, mesmo para empresas estabelecidas. As criptomoedas 
surgiram por um motivo. E nós da Aureus Nummus Gold pretendemos preencher eventuais lacunas 
deixadas pelo sistema financeiro. Nós da Aureus Nummus Gold cumpriremos todos os requisitos legais, 
mas nunca recusaremos clientes por causa de políticas pessoais arbitrárias.

Confiar
Um dos principais desafios que tem impedido o avanço dos mercados globais é como gerenciar contratos de 
negócios entre duas pessoas que não se conhecem. O Aureus Nummus Gold resolve esse problema 
criptografando seu contrato inteligente e as informações da transação em um livro compartilhado. Portanto, não 
há como uma parte dizer que não viu. Além disso, o contrato inteligente, que executa a transação comercial, é 
executado por meio de nós distribuídos sem um único ponto de falha, portanto, tornando-os totalmente à prova 
de adulteração e completamente imunes à perda de informações.

Autonomia
O Aureus Nummus Gold é completamente autônomo. Seu contrato inteligente subjacente não precisa depender 
de corretores, advogados e outros intermediários para celebrar um contrato de venda. Além disso, a execução é 
gerenciada na rede por meio de um sistema descentralizado e as incidências de erros são praticamente nulas.

Segurança
A segurança do Aureus Nummus Gold é baseada na tecnologia blockchain e, portanto, 100% segura e protegida, 
pois tudo é armazenado em uma rede distribuída. Portanto, não há um único ponto de falha. A criptografia 
garante que os documentos estejam completamente seguros e as incidências sejam praticamente zero, pois a 
tecnologia de contabilidade distribuída não concede acesso a hackers. Para ter sucesso, os hackers teriam que 
hackear muitos 1000 computadores simultaneamente ao mesmo tempo em diferentes localizações geográficas -
uma tarefa que não é possível realizar.

Velocidade
Os contratos inteligentes baseados no Aureus Nummus Gold são mais rápidos de implementar do que os 
contratos tradicionais. A papelada necessária para celebrar um contrato de venda em um mercado tradicional 
não é usada no mercado Aureus Nummus Gold baseado em blockchain. Por meio do uso de software, os 
contratos inteligentes Aureus Nummus Gold contam com código de software seguro para automatizar tarefas e 
executar transações comerciais com rapidez no modo totalmente automatizado. A transação é instantânea, 
totalmente automatizada, à prova de fraude, à prova de adulteração, à prova de perda e completamente segura.

Produtos falsificados
O contrato inteligente subjacente, no qual o Aureus Nummus Gold se baseia, elimina a venda de produtos 
falsificados. Por meio do código criptográfico descentralizado subjacente, é possível rastrear e verificar produtos 
com facilidade, o que em uma plataforma de negócios centralizada tradicional não é possível. Além disso, a 
execução do contrato inteligente é baseada no acordo das partes. Não é possível conspirar com várias partes ao 
redor do mundo para adulterar os contratos baseados no Aureus Nummus Gold.

Sem fraude de estorno
Um dos principais desafios para os vendedores nos marketplaces tradicionais é que um comprador pode comprar 
um produto, pagar por meio de serviços como o PayPal e depois ligar para a empresa para reverter o pagamento 
posteriormente. Existem muitas empresas que foram afetadas negativamente por este método. O comprador 
pode alegar que o produto nunca foi entregue ou foi entregue na forma de qualidade que não desejava. No 
entanto, com contratos inteligentes baseados no Aureus Nummus Gold, é muito difícil ou quase impossível alterar 
as transações depois de terem sido acordadas. Tanto o comprador quanto o vendedor terão a opção de 
concordar com os termos da venda ou transação pretendida, mas após a execução do negócio, ele não pode ser 
revertido. Essa característica intrínseca simples dos contratos baseados no Aureus Nummus Gold resulta em um 
grau muito maior de confiança nas transações.
Por fim, é evidente que os contratos inteligentes estão prontos para revolucionar a maneira como os negócios 
são conduzidos e os mercados são gerenciados - a tecnologia blockchain subjacente garante eficiência, baixo 
custo, mais variedade e maior certeza de venda e total certeza de execução do contrato comercial.

A Necessidade de Mudança - Vantagens das Transações 
Comerciais baseado no Aureus Nummus Gold



12

O sistema de pagamento 
tradicional de hoje é caro, 
lento e cheio de falhas de 
segurança e confiança.

Caro
& Lento Com os requisitos KYC cada vez 

maiores, os bancos impõem 
restrições cada vez mais rígidas 
para manter ou obter uma conta 

bancária. Desde 2008, os bancos 
encerram clientes existentes ou 
recusam contas bancárias em 
números exponencialmente 

crescentes.

Bancos restritivos

A raiz do problema com a moeda 
convencional é toda a confiança 

necessária para fazê-la funcionar. O 
banco central deve ser confiável para não 

rebaixar a moeda, mas a história das 
moedas fiduciárias está cheia de 

violações dessa confiança. Os bancos 
devem ser confiáveis para manter nosso 
dinheiro e transferi-lo eletronicamente, 
mas eles o emprestam em ondas de 
bolhas de crédito com apenas uma 

fração de reserva. Temos que confiar nos 
bancos nossa privacidade, confiar neles 

para não permitir que ladrões de 
identidade drenem nossas contas, e 
temos que confiar neles que, de fato, 
recuperamos nosso dinheiro quando 

precisamos.

Problema de confiança

Mais de 32% da população 
mundial não tem conta bancária, 

sem outro meio para receber 
remuneração e efetuar 

pagamentos a não ser por 
transferência de mão em mão.

Sem banco

Os desafios
e

problemas da banca 

tradicional

e

sistemas de pagamento

Problemas e Desafios nos Mercados Financeiros !
Por que a ascensão das criptomoedas?
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Sem tempo de inatividade, sem 
censura, sem fraude e sem interferência 
de terceiros. O protocolo de consenso 
baseado em ERC20 da ANG é 
totalmente seguro.

O Aureus Nummus Gold é 
totalmente livre de inflação 
devido ao seu fornecimento 
imutável para sempre.O Aureus Nummus Gold não exige que os usuários 

tenham uma conta bancária nem uma linha de 
crédito, como um cartão de crédito, para possuir 
qualquer criptomoeda Aureus Nummus Gold.

O ANG fornece 
estabilidade 
significativamente 
aprimorada devido ao 
seu suporte de ouro

O Aureus Nummus 
Gold é apoiado por 
ouro físico ou 
equivalente de ouro 
diretamente 
alocado.

Transações
são quase instantâneos, 
baratos e fáceis.

Compatível com todos os principais 
sistemas de pagamento:
Você pode pagar pelo Aureus Nummus 
Gold em dinheiro, transferência 
bancária, cartão de crédito, 
criptomoedas e metais preciosos.
Suas moedas Aureus Nummus Gold 
também podem ser compradas de volta, 
com desconto, em dinheiro, 
transferência bancária, cartão de 
crédito, criptomoedas e metais 
preciosos.

O Aureus Nummus 

Gold -

Um novo padrão em 

pagamentos e 

economias 

internacionais

Uma moeda digital lastreada 
em ouro com valor 
intrínseco.

O ANG não requer sua confiança. Seu 
protocolo de consenso elimina completamente 
a necessidade de confiar em intermediários.
O ANG não precisa de bancos para pagar 
contas ou remunerações.

A Solução - Aureus Nummus Gold
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Símbolo : ANG

Trocas:
nosso site https://aureus.nummus.gold ,
ou www.coinmarketcap.com .

Emissor de token : Simplexx Ltd. (Reino Unido)
Administrador de tokens : Quantum Computing Labs Corporation (Canadá)
Desenvolvedor Técnico : Quantum Computing Labs Corporation (Canadá) e AN Aurum Dynamics 
Corporation (EUA)

Tipo e descrição do ativo:
• O Aureus Nummus Gold (símbolo: ANG) é uma moeda digital suportada por ouro físico ou equivalente em ouro.
• "Suportado por ouro" significa que para ANGs que entrarem em circulação pública, ouro ou ouro equivalente será 

colocado em uma conta fiduciária, conta de corretor ou outra conta.
• Os ANGs estão em “circulação pública”, quando são de propriedade de outra pessoa que não o emissor do token 

ou o administrador do token. (****) Os únicos ANGs que são permitidos em circulação pública são ANGs que são 
lastreados em ouro. As Moedas Privadas existem para pagar o desenvolvimento e outros custos, veja os Termos e 
Condições.

• O ANG é completamente descentralizado e baseado na tecnologia de contabilidade distribuída e no padrão ERC20.
• A quantidade disponível de ANGs é fixada para sempre em 60 trilhões de moedas (unidades). Nenhum novo ANG 

pode ser criado ou adicionado.

Pontos chave:
• As reservas em ouro ou equivalente em ouro são de propriedade do Administrador do Token (as Moedas Públicas).
• Utilização dos proventos resultantes da venda de ANG: Os proventos da venda de ANGs serão utilizados para 

colocar ouro ou equivalente em ouro em uma conta fiduciária, conta de corretor ou outra conta, escolhida pelo 
administrador. Taxas de transação, taxas de conta, taxas de câmbio, impostos e outras podem ser aplicadas e 
deduzidas.

• Recompra de ANGs: Os detentores de ANGs podem solicitar ao Administrador do Token uma troca de seus ANGs 
por ouro ou equivalente em ouro. A recompra está sujeita aos Termos e Condições. A taxa de conversão é baseada 
no preço de mercado do ANG.

• Sempre compraremos de volta os ANGs, exceto nos seguintes casos: (1) Força Maior, conforme definido pela lei 
canadense ou do Reino Unido, (2) ordens judiciais, (3) proibições legais, (4) problemas de liquidez nos mercados 

e/ou negócios, (5) se houver suspeita de atividades ilegais ou manipulação de mercado como motivo do pedido de 
troca. (6) restrições indicadas nos Termos e Condições.

• A propriedade de ANGs não fornece: (a) direitos de gestão ou voto, (b) direito de receber juros, prêmios, dividendos 
ou qualquer outra forma de receita, (c) direitos sobre qualquer empresa, títulos, dividendos, lucros e perdas, (d) 
propriedade nas explorações de ouro.

• O ANG é livremente negociável. Não há restrições quanto à transferência, uso e propriedade (sujeito à lei 
aplicável).

• O preço do ANG pode flutuar nas várias bolsas de moedas e criptomoedas e mercados secundários em geral.
• Consulte os Termos e Condições para obter mais detalhes.

Endereço do contrato inteligente:
https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b57 6fa
Local na rede Internet: https://aureus.nummus.gold _
Repositório no Github.Com : https://github.com/AureusNummusGold/Gold1

Montante Total Fixo:
60 trilhões de ANGs = 60.000.000.000.000 ANGs
Este número representa a oferta total de moeda. Está fixo para sempre. Nenhum novo ANG pode ser 
criado ou adicionado.
Taxa de câmbio mínima:
100.000 ANGs = 1 onça de ouro fino (*****)
Com base nessa taxa de câmbio, os detentores de ANG podem trocar seus ANGs de volta por ouro ou 
outras commodities.

Número Estimado de Circulação Pública (*):
0,589 trilhão de ANGs = 589.000.000.000 ANGs (**)
Qualquer ANG (****), que entrar em circulação pública DEVE ser lastreado em ouro ou equivalente 
em ouro. Independentemente do preço de mercado diário de ANG, 1 onça de barras de ouro ou 
equivalente de ouro deve ser depositada na conta fiduciária para cada 100.000 ANGs que são 
vendidos e colocados em circulação pública.

Equivalentes de ouro e ouro em reserva: consulte o site www.an.gold

NOTAS DE PÉ:
(*) Os números são estimativas e podem variar.
(**) A partir de janeiro de 2020, isso se refere às Moedas Privadas de acordo com os Termos e Condições. Consulte o Capítulo 7.16 dos Termos e 
Condições para obter mais informações sobre as Moedas Privadas e Moedas Públicas.
(***) O preço está sujeito a variações de mercado.
(****) Refere-se às Moedas Públicas apenas de acordo com os Termos e Condições. Consulte os Termos e Condições para obter mais informações 
sobre Moedas Privadas e Moedas Públicas.
(*****) O preço do ANG pode flutuar nas várias bolsas de moedas e criptomoedas e no mercado secundário em geral.

Principais fatos
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Apoiado por 

ouro

Valor intrínseco

Estabilidade

ü O Aureus Nummus Gold (símbolo: “ANG”) é um ativo digital apoiado
moeda de valor intrínseco, cujo preço mínimo está atrelado ao preço do ouro ,
porém o ANG não tem preço máximo.
ü O ouro backing coloca um piso no desenvolvimento do preço do Aureus Nummus Gold,

proporcionando assim proteção downside e um aumento significativo na estabilidade . Este
elemento-chave oferece maior valor, segurança e estabilidade para investidores e usuários .

ü Não há limite para a valorização do preço do Aureus Nummus Gold , seu preço pode aumentar
livremente de acordo com a oferta e a demanda, e o suporte de preço é fornecido pelo lastro
de ouro subjacente .

ü O suporte de ouro torna o Aureus Nummus Gold mais estável em valor e menos vulnerável à
volatilidade dos preços, mantendo seu potencial de preço ascendente.

ü O ANG não é criado do nada, como todas as moedas fiduciárias e a maioria das outras
moedas criptográficas. A inovação revolucionária do ANG combina as vantagens de uma
moeda fiduciária de curso legal padrão com as das criptomoedas, ao mesmo tempo em que
fornece valor real verificável por meio de seu apoio em ouro físico ou equivalente em ouro.

ü Este objetivo é alcançado baseando o Aureus Nummus Gold em ouro físico ou equivalente de
ouro diretamente alocado. Isso significa que os detentores de ANG possuem coletivamente o
ouro e podem trocar seus ANGs de volta por ouro ou outras commodities (sujeito aos Termos e
Condições).

Aureus Nummus Gold -
Seu porto seguro financeiro é nosso objetivo
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Confiança e 

segurança 

não são mais 

um 

problema.

ü Confiança não é problema com o Aureus Nummus Gold.

ü Ao contrário das moedas tradicionais, você não precisa de um
terceiro confiável como um banco devido ao valor intrínseco
transparente do Aureus Nummus Gold e à organização
descentralizada. Você pode pagar contas e remunerações
diretamente sem o envolvimento de um banco.

ü Não existe uma autoridade única , que seria capaz de alterar ou
influenciar o valor ou a configuração do Aureus Nummus Gold, pois é
completamente descentralizado e funciona com base no consenso
da comunidade Ethereum.

ü O Aureus Nummus Gold funciona de forma totalmente autônoma
com base em seu programa, sem qualquer possibilidade de
inatividade, censura, fraude e interferência de terceiros .

ü Nenhum intermediário e nenhum intermediário são necessários para
realizar pagamentos globais.

ü O Aureus Nummus Gold , portanto, pode funcionar como um sistema
de pagamento e poupança para todos .

Aureus Nummus Gold – Confiança e Segurança
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Sem inflação

Forneciment

o Fixo

Não lavável

ü O Aureus Nummus Gold tem um suprimento fixo e limitado que nunca mais pode ser alterado . Um
número máximo de 60 trilhões de moedas está disponível para venda e armazenado na carteira
segura. Não serão disponibilizadas mais moedas Aureus Nummus Gold.

ü A quantidade máxima de ANGs disponível para compra, expressa em dólares americanos, é de
aproximadamente 900 bilhões de dólares americanos, dependendo do preço de mercado atual.
Esse valor foi escolhido com base na visão do ANG como instrumento internacional de pagamento
e poupança, que deverá acomodar um grande número de transações comerciais.

ü As moedas disponíveis são mantidas em hard wallet segura e só podem circular entre o público se
tiverem sido integralmente pagas e se a respectiva quantidade de ouro tiver sido depositada em
fideicomisso para lastrear as moedas ANG vendidas com valor intrínseco .

ü O Aureus Nummus Gold como resultado pode servir como um instrumento internacional de
pagamento e poupança.

ü O Aureus Nummus Gold NÃO pode ser minerado . A quantidade de moedas é fixa para sempre.
ü O Aureus Nummus Gold foi projetado para atingir seu objetivo como Moeda de Valor Estável por

causa de seu lastro em ouro.

ü A oferta do Aureus Nummus Gold em circulação é limitada e fixada para sempre em 60 trilhões de
moedas.

ü As criptomoedas não mineráveis podem ser altamente valiosas devido ao seu potencial limitado de
aumentar de tamanho. Isso acontece por causa da oferta constante, que aumenta apenas pelo
pagamento da contraprestação que é o preço do ouro. ANGs têm um suprimento fixo para sempre
e não podem ser minerados. ANGs NÃO são criados a partir de moedas convencionais, ANGs NÃO
são dinheiro fiduciário. Se compararmos o Bitcoin com o ANG, por exemplo, o preço geral do ANG
pode aumentar porque a oferta é limitada. O preço do Bitcoin, no entanto, estagna ou desvaloriza
porque novos Bitcoins estão sendo constantemente introduzidos no mercado sem consideração. O
ANG, por outro lado, não é apenas lastreado em ouro, mas possui oferta fixa permanentemente,
cujo número de moedas não pode mais ser alterado

Aureus Nummus Gold – Sua Rocha de Estabilidade
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Compatível

Livremente 
conversível

Venda e compra 

fácil

ü O Aureus Nummus Gold não exige que os usuários tenham uma conta
bancária ou uma linha de crédito , como um cartão de crédito, para possuir
qualquer criptomoeda Aureus Nummus Gold - eles simplesmente precisam
converter dinheiro, outras criptomoedas ou metais preciosos para dentro ou
para fora do Aureus Nummus Gold para usá-lo.

ü Você pode pagar pelo Aureus Nummus Gold em dinheiro, transferência
bancária, cartão de crédito, criptomoedas e metais preciosos .

ü Suas moedas Aureus Nummus Gold podem ser compradas de volta, com
desconto, em dinheiro, transferência bancária, cartão de crédito,
criptomoedas e metais preciosos .

ü O Aureus Nummus Gold pode ser trocado livremente por Ouro, Bitcoin,
Francos Suíços, Euros, Dólares dos Estados Unidos, Dólares Canadenses,
Dólares Australianos, Ienes Japoneses e muitas outras criptomoedas. É
utilizável para trocar diferentes criptomoedas para maior interoperabilidade.

ü O Aureus Nummus Gold foi desenvolvido para uso diário em empresas,
consumidores e varejo, e é uma criptomoeda rápida e econômica para
pagamentos, liquidações e economias domésticas e internacionais .

Aureus Nummus Gold – Ideal para o seu negócio
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O Aureus Nummus Gold na próxima fase de
desenvolvimento será adequado para transações
M2M (machine-to-machine) . Ele renderizará um
ecossistema construído na tecnologia blockchain
para fornecer microtransações leves, seguras,
eficientes e sem sentido em tempo real.

O Aureus Nummus Gold também foi projetado
para a Internet das Coisas (IoT) , como
ecossistema escalável que visa melhorar a
mecânica da IoT e das transações comerciais.
Dentro do ambiente IoT, o Aureus Nummus Gold
na próxima fase de desenvolvimento permitirá o
rastreamento e a atribuição de valor
discricionário a qualquer objeto imaginável.

02

01

03 Na próxima fase de desenvolvimento, gostaríamos
de realizar o uso global do Aureus Nummu como
instrumento global de pagamento e poupança.

Próxima Fase de Desenvolvimento
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O Aureus Nummus Gold não 

concede qualquer participação ou 
participação em qualquer empresa 

ou ativo,

O Aureus Nummus Gold pode ser 

comprado de volta por nós com 
desconto.

O Aureus Nummus Gold não é um 

título conforme definido pelas 
regras aplicáveis da SEC.

O valor do Aureus Nummus Gold NÃO depende 

do sucesso de qualquer plano de negócios ou 
empresa.

01

02

03

04

Observância



Contato:

aureus@nummus.gold _ _

Ou através do formulário de contato
em https://aureus.nummus.gold

Contate-
nos

Contato

https://aureus.nummus.gold/
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Os “Termos e Condições” bem como a “Política de Privacidade” em sua versão atual publicada
em https://aureus.nummus.gold são a base legal para seu uso e consumação desta apresentação
(a “Apresentação”). Exceto pelas declarações de fatos históricos aqui contidas, as informações
apresentadas constituem "declarações prospectivas", na acepção do US Securities Act de 1933,
do US Securities Exchange Act de 1934, do Private Securities Litigation Reform Act de 1995 e
aplicável outras legislações de valores mobiliários dos EUA e estrangeiras. As declarações
prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações relativas ao preço futuro do ouro, a
estimativa dos preços da moeda, o momento e a quantidade de produção econômica global futura
estimada. As declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas pelo uso de
terminologia prospectiva, como "pode", "irá", "esperar", "pretender", "esforçar-se", "estimar",
"antecipar", "acreditar", “continuar”, “planos” ou terminologia similar. As declarações prospectivas
são feitas com base em certas suposições e outros fatores importantes que, se falsos, podem
fazer com que os resultados, desempenhos ou conquistas reais do Aureus Nummus Gold sejam
materialmente diferentes dos resultados, desempenhos ou conquistas futuros expressos ou
implícitos por tais declarações . Tais declarações e informações são baseadas em várias
suposições sobre estratégias de negócios presentes e futuras e o ambiente em que o Aureus
Nummus Gold operará no futuro, incluindo o preço do ouro e os custos previstos. Certos fatores
importantes que podem fazer com que os resultados, desempenhos ou realizações reais sejam
materialmente diferentes daqueles nas declarações prospectivas incluem, entre outros,
volatilidade do preço do ouro, discrepâncias entre a produção real e estimada, reservas e
recursos minerais e recuperações metalúrgicas, operações de mineração e riscos de
desenvolvimento relacionados às partes que administram o Aureus Nummus Gold, restrições
regulatórias, atividades de autoridades governamentais (incluindo, mas não se limitando a
mudanças na tributação), flutuações cambiais, clima econômico global, diluição, volatilidade do
mercado de ações e concorrência. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos
conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores importantes que podem fazer com que
os resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações do Aureus Nummus Gold
sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais previsões futuras.

declarações, incluindo, mas não se limitando a: o impacto das condições gerais de negócios e
econômicas, a ausência de controle sobre as operações de recursos das quais a administração
da Aureus Nummus Gold comprará ouro e outras commodities e riscos relacionados a essas
operações, incluindo riscos relacionados a operações internacionais , regulamentação
governamental e ambiental, resultados reais das atividades de exploração atuais, conclusões de
avaliações econômicas e mudanças nos parâmetros do projeto à medida que os planos
continuam a ser refinados, riscos na comercialização de minerais, flutuações no preço do ouro,
flutuações nas taxas de câmbio e juros taxas, volatilidade do mercado de ações, bem como
muitas outras fatores de risco potenciais que são desconhecidos neste momento. Embora a
administração da Aureus Nummus Gold tenha tentado identificar fatores importantes que podem
fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos nas
declarações prospectivas, pode haver outros fatores que fazem com que os resultados não sejam
os esperados, estimados ou pretendidos. Não pode haver garantia de que tais declarações se
mostrarão precisas, pois os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente
daqueles previstos em tais declarações. Assim, os leitores não devem confiar indevidamente em
declarações prospectivas. As imagens neste documento, a apresentação da empresa podem ou
não ser ou referir-se ao Aureus Nummus Gold. A administração da Aureus Nummus Gold não se
compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas que estejam contidas ou
incorporadas por referência, exceto de acordo com as leis (títulos) aplicáveis. As imagens e
vídeos nesta Apresentação e em outros materiais informativos, podem ser simbólicos e não
necessariamente se referir ao Aureus Nummus Gold. Esta Apresentação pode conter erros ou
erros de digitação não intencionais, os quais a administração da Aureus Nummus Gold se
comprometerá a corrigir assim que tiver conhecimento. A gerência do Aureus Nummus Gold não
aceita qualquer responsabilidade por erros ou erros de digitação não intencionais. A
administração do Aureus Nummus Gold pode alterar os Termos e Condições a qualquer momento
para responder às mudanças nas circunstâncias e necessidades do mercado. As únicas
entidades autorizadas a distribuir o Aureus Nummus Gold são Simplexx Ltd e Quantum
Computing Labs Corporation.

Isenção de responsabilidade legal e informações

https://aureus.nummus.gold/

