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

Aureus Nummus Gold (ANG) – dünyanın en büyük kripto para birimlerinden biri*
(*piyasa değeri açısından)

Bir Kanada kuruluşu olan Quantum Computing Labs Corporation ("Şirket") tarafından yönetilir ve yönetilir.
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Hizmet/ürün 
nedir?

İhtiyaçlarınıza göre 
uyarlayın ve hedef 

kitlenizin dikkatini çekin.

Büyük 
vizyonunuz 
nedir?

İhtiyaçlarınıza göre 
uyarlayın ve hedef kitlenizin 
dikkatini çekin.

Çözmekte olduğunuz 
temel Problem nedir?
İhtiyaçlarınıza göre uyarlayın ve 
hedef kitlenizin dikkatini çekin.

Altın standardının yokluğunda, 
tasarrufları enflasyon yoluyla 
müsadereden korumanın bir yolu 
yoktur.
Güvenli bir değer deposu yoktur.

- Alan Greenspan, Yönetim Kurulu Başkanı

ABD Federal Rezervi, 1987 - 2006 .



amacı
Aureus Nummus Altın

AUREUS NUMMUS ALTIN
Piyasa değerine göre, dünyanın üçüncü büyük kripto para birimi.

AUREUS NUMMUS GOLD'UN AMACI:

• İnsanlığın aracıların geleneksel sınırları olmadan özgürce ticari işlemler yapmasına yardımcı olmak.
• Mevcut finansal sisteme ek olarak çalışan ve enflasyondan arındırılmış daha istikrarlı ve değerli bir ortam yaratan 

küresel olarak kabul görmüş bir para birimi yaratmak.
• altınla güvence altına alınmış , tüm dünya için istikrarlı bir finansal güvenli liman ve ödeme aracı olmak .
• sağlamak için , gerçekten kişisel kasanız olan kişisel cüzdanınız. Herhangi bir aracı olmadan varlıklarınızı kontrol 

edersiniz.

AUREUS NUMMUS GOLD (ANG) AŞAĞIDAKİLERDEN OLUŞMAKTADIR:

• Tercih ettiğiniz Ethereum tabanlı bir cüzdan: basit ve kullanımı kolaydır, kripto para alım satımını, depolamayı ve 
göndermeyi kolaylaştırır, doğrudan eşler arası işlemeyi kullanır, diğer kripto cüzdanlarıyla etkileşime girer ve 
güvenli, özel ve güvenli! Aureus Nummus Gold (ANG), tüm modern Ethereum cüzdanlarıyla uyumludur! Belirli bir 
cüzdanı kullanmak zorunda değilsiniz - istediğinizi seçersiniz.

• Özel Değişimimiz: Değişimimiz merkezi değildir ve Eşler Arası işler. HER ZAMAN kontrol sizde. Aureus Nummus 
Gold'u (ANG) örneğin altın, gümüş, platin, petrol, gaz, buğday ve diğerleri gibi metalara dönüştürüyoruz. Ayrıca 
Aureus Nummus Gold'u (ANG) diğer çoğu fiat para birimi ve kripto varlıkları ile değiştiriyoruz. Aureus Nummus 
Gold'u satın almak isteyen yatırımcılar, alım veya satımlarını Aureus Nummus Gold'un işlem görmek üzere 
listelendiği borsalardan biri üzerinden yapmak zorunda kalacaklar. Altına veya tam tersine değişim, FINTRAC ve 
FINCEN kurallarına göre bireysel olarak yapılacaktır.

• Ve yakında piyasaya sürülecek: Nitelikli yatırımcılara iş faaliyetlerini finanse etmek için yeni finansal araçlar 
kullanmaları için yeni iş fırsatları sağlayan Aureus Nummus Gold DEBIT CARD, MEDICI BANK Association 
(bankamız) ve COLLATERALIZED LOANS.

Cüzdanınıza Satın Alın, Ticaret Yapın veya Fon Sağlayın – Gönderin, Satın veya seçeneklerinizi kontrol edin! Aureus 
Nummus Gold (ANG), iş ve yatırım faaliyetlerinizi gerçekleştirmenizi kolay, kullanışlı ve eğlenceli hale getirdi! Bugün 
bir Aureus Nummus Gold (ANG) üyesi olun ve hayatı aracılar olmadan özgür bir insan olarak yaşamaya başlayın.
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Kayıtlarımız

Quantum Computing Labs Corp, 
FINTRAC'a para hizmeti işi olarak 
usulüne uygun olarak kayıtlıdır.

FINTRAC –
www.fintrac-canafe.gc.ca

Kayıt Numarası: M20237340

Quantum Computing Labs Corp, 
FINCEN'e para hizmeti işi olarak 
usulüne uygun olarak kayıtlıdır.

FINCEN - www.fincen.gov

Kayıt Numarası: QCL4262

Quantum Computing Labs 
Corp'un altın tedarikçisi Aureus 
Nummus Latin SAS, DIAN ve 
diğer tüm ilgili otoritelere altın 
ihracatçısı olarak kayıtlıdır.

DIAN - www.dian.gov.co

Kayıt Numarası: 901303584-9

Quantum Computing Labs 
Corp'un altın tedarikçisi 
Aureus Nummus Latin SAS, 
altın, değerli metal ve emtia 
ihracatçısı olarak ANM'ye 
usulüne uygun olarak 
kayıtlıdır.

ANM - www.anm.gov.co

Kayıt Numarası: 
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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Sembol = ANG
Aureus Nummus Gold, amacı tüm dünya için istikrarlı bir
finansal güvenli liman ve ödeme aracı olmak olan altın
destekli bir kripto para birimidir.

www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

Aureus Nummus Altın nedir?

Aureus Nummus Gold, aşağıdaki borsalarda işlem görmek üzere listelenmiştir:

Akredite yatırımcılar, alım satım taleplerini bize iletebilirler.
Yürürlükteki yasalara bağlı olarak duruma göre değerlendireceğimiz ve 
uygulayacağımız Aureus Nummus Gold.
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Ø Aureus Nummus Gold halka açık madeni paralarının ("public 
ANG") satışından elde edilen gelir, altına yatırılacaktır. 
(Herhangi bir işlem ücreti, değişim maliyeti veya geçerli vergiler hariç)

Ø Bu altın Şirkete aittir ve ANG sahipleri, ANG'lerini sahip 
oldukları altınlarına geri değiştirebilirler.

Ø ANG'ler için minimum satın alma fiyatı, Londra Metal 
Borsası'nın altın fiyatına sabitlenmiştir. 
100.000 ANG = 1 ons saf altın = yakl. 1.800,00 USD* 
*USD cinsinden değer, altının fiyatına göre değişecektir .

Ø ANG'nin farklı borsalardaki fiyatı, tüccarların arz ve talebine 
bağlı olarak altının fiyatından farklı olabilir. ANG'lerin tekrar 
altına veya diğer emtialara dönüştürülmesi her zaman altın 
fiyatına dayalı olacaktır.

Kullanıcılar için Önemli Özellikler
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Kullanıcılar için Daha Önemli Özellikler

Aureus Nummus Gold (“ANG”):

Ø Merkezi olmayan.
Ø Bağımsız.
Ø Serbestçe değiştirilebilir.
Ø Artık değiştirilemeyecek sabit bir kaynağı var.
Ø Tamamen enflasyondan arındırılmış.
Ø küresel.
Ø Altın destek nedeniyle artan Stabilite.
Kararlılıkla ilgili bir açıklama için lütfen sonraki sayfaya bakın.
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Ø Aureus Nummus Gold, istikrarını altının desteğiyle sağlar . Bu nedenle
“varlığa dayalı” bir para birimidir .

Ø Diğer kripto para birimleri, kararlılıklarını algoritmik yazılım kodları ile
sağlar. Aureus Nummus Gold olarak biz algoritmik rotayı seçmedik
çünkü tüm insanlık tarihinde kanıtlanmış tek güvenli değer
deposunun altın olduğuna inanıyoruz . Bu nedenle, birisi ANG'yi satın
alırsa, alıcı, satın alma işleminin, alıcının sahip olduğu ve talep
üzerine elde edebileceği aynı eşdeğer miktarda altınla
desteklendiğini bilmelidir.

Ø Aureus Nummus Gold bu nedenle “varlığa dayalı istikrarlı para” olarak
sınıflandırılır.

Ø Aureus Nummus Gold'un fiyatı borsalarda değişiklik gösterebilir .
Bununla birlikte, altında yatan altın desteği yoktur ve ANG'nin alıcıları
istedikleri zaman altına dönüş yapabilirler .

Aureus Nummus Gold - Ne Kadar Kararlı?



10

ü Enflasyondan muaf.
ü Altın destekli.
ü Altın desteği nedeniyle gerçek değere dayalı artan stabilite.
ü Bir daha asla değiştirilemeyecek sabit tedarik.
ü Aracı yok.
ü Banka hesabı gerekmez.

ü Güven gerekmez.
ü Anlık işlemler.
ü Hiçbir yetkili Aureus Nummus Gold protokolünü değiştiremez veya etkileyemez.
ü Dolandırıcılık kanıtı, kurcalama kanıtı.
ü Tamamen merkezi olmayan akıllı sözleşme.
ü Herhangi bir kesinti, sansür, dolandırıcılık ve üçüncü taraf müdahalesi olasılığı olmaksızın programına dayalı olarak

tamamen özerktir .

ü Anonim.
ü Çoğu fiat para birimine, kripto para birimine ve değerli metallere serbestçe değiştirilebilir.

Aureus Nummus Gold – Potansiyel Avantajlar
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KYC yasal minimum ile sınırlıdır
Uyum ve KYC, idari ve organizasyonel bir kabus haline geldi. Birçok finansal kurum, müşterileri 
konusunda çok seçici davrandı ve yasal gerekliliklerin çok ötesine geçen kontroller gerçekleştirdi. Bu, 
banka hesabı açmanın salgın reddini ve yerleşik şirketler için bile mevcut banka hesaplarının 
kapatılmasını içerir. Kripto para birimleri bir nedenle ortaya çıktı. Ve biz Aureus Nummus Gold olarak 
finansal sistemin bıraktığı boşlukları doldurmayı amaçlıyoruz. Aureus Nummus Gold olarak tüm yasal 
gereklilikleri yerine getireceğiz, ancak keyfi kişisel politikalar nedeniyle müşterileri asla reddetmeyeceğiz.

Güven
Küresel pazarların ilerlemesini engelleyen en büyük zorluklardan biri, birbirini tanımayan iki kişi arasındaki 
anlaşma sözleşmelerinin nasıl yönetileceğidir. Aureus Nummus Gold, akıllı sözleşmesini şifreleyerek ve paylaşılan 
bir defterde işlem bilgilerini dağıtarak bu sorunu çözüyor. Bu nedenle bir tarafın bunu görmediğini söylemesine 
imkan yoktur. Ayrıca, ticari işlemi yürüten akıllı sözleşme, tek bir hata noktası olmadan dağıtılmış düğümler 
aracılığıyla yürütülür, bu nedenle onları tamamen kurcalamaya karşı korumalı ve bilgi kaybına karşı tamamen 
bağışık hale getirir.

Özerklik
Aureus Nummus Gold tamamen özerktir. Temel akıllı sözleşmesinin bir satış sözleşmesine girmek için 
komisyonculara, avukatlara ve diğer aracılara güvenmesine gerek yoktur. Ayrıca, yürütme ağda merkezi olmayan 
bir sistem aracılığıyla yönetilir ve hata vakaları neredeyse sıfırdır.

Güvenlik
Aureus Nummus Gold'un güvenliği blok zinciri teknolojisine dayanmaktadır ve bu nedenle her şey dağıtılmış bir 
ağda depolandığından %100 güvenli ve emniyetlidir. Bu nedenle, tek bir başarısızlık noktası yoktur. Kriptografi, 
dağıtılmış defter teknolojisi bilgisayar korsanlarına erişim izni vermediğinden, belgelerin tamamen güvenli olmasını 
ve vakaların neredeyse sıfır olmasını sağlar. Başarılı olmak için, bilgisayar korsanlarının farklı coğrafi konumlarda 
aynı anda birçok 1000 bilgisayarı aynı anda hacklemesi gerekir - bu, başarılması mümkün olmayan bir görevdir.
Hız
Aureus Nummus Gold'a dayalı akıllı sözleşmelerin uygulanması geleneksel sözleşmelerden daha hızlıdır. 

Geleneksel bir pazaryerinde satış sözleşmesi yapmak için gerekli olan evraklar, blok zinciri tabanlı Aureus 
Nummus Gold pazarında kullanılmaz. Yazılım kullanımı yoluyla, Aureus Nummus Gold akıllı sözleşmeleri, 
görevleri otomatikleştirmek ve ticari işlemleri tam otomatik modda hızlı bir şekilde yürütmek için güvenli yazılım 
koduna güvenir. İşlem anlık, tam otomatik, sahtekarlığa, kurcalamaya, kaybolmaya karşı korumalı ve tamamen 
güvenlidir.

Sahte ürünler
Aureus Nummus Gold'un dayandığı temel akıllı sözleşme, sahte ürünlerin satışını ortadan kaldırır. Altta yatan 
merkezi olmayan kriptografik kod aracılığıyla, geleneksel bir merkezi iş platformunda mümkün olmayan ürünleri 
kolayca izlemek ve doğrulamak mümkündür. Ayrıca, akıllı sözleşmenin yürütülmesi tarafların anlaşmasına 
dayanmaktadır. Aureus Nummus Gold bazlı sözleşmeleri tahrif etmek için dünya çapında çeşitli taraflarla işbirliği 
yapmak mümkün değildir.

Ters İbraz Dolandırıcılığı Yok
Geleneksel pazar yerlerinde satıcılar için en büyük zorluklardan biri, bir alıcının bir ürünü satın alabilmesi, PayPal 
gibi hizmetler aracılığıyla ödeme yapabilmesi ve ardından ödemeyi geri almak için şirketi aramasıdır. Bu 
yöntemden olumsuz etkilenen birçok işletme bulunmaktadır. Alıcı, ürünün hiç teslim edilmediğini veya istemediği 
kalitede teslim edildiğini iddia edebilir. Ancak, Aureus Nummus Gold tabanlı akıllı sözleşmelerle, anlaşmaya 
varıldıktan sonra işlemleri değiştirmek çok zor veya imkansıza yakın. Hem alıcı hem de satıcı, amaçlanan satış 
veya işlemin şartları üzerinde anlaşma seçeneğine sahip olacak, ancak anlaşmanın gerçekleştirilmesinden sonra 
geri alınamaz. Aureus Nummus Gold bazlı sözleşmelerin bu basit özelliği, işlemlerde çok daha yüksek derecede 
güven sağlar.
Son olarak, akıllı sözleşmelerin işin yürütülme ve pazarların yönetilme biçiminde devrim yaratacak şekilde 
ayarlandığı açıktır - temel blok zinciri teknolojisi, verimliliği, düşük maliyeti, daha fazla çeşitliliği ve daha fazla satış 
kesinliğini ve iş sözleşmesi yürütmesinin toplam kesinliğini garanti eder.

Değişim İhtiyacı - Ticari İşlemlerin Avantajları
Aureus Nummus Gold'a dayalı
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Günümüzün geleneksel 
ödeme sistemi pahalı, yavaş 

ve güvenlik ve güven 
ihlalleriyle dolu.

Masraflı
& Yavaş Giderek artan KYC gereksinimleri 

ile bankalar, bir banka hesabı 
tutma veya alma konusunda her 

zamankinden daha sıkı 
kısıtlamalar getiriyor. 2008'den 
beri bankalar katlanarak artan 

sayıda mevcut müşterilerini 
feshetmekte veya banka 

hesaplarını reddetmektedir.

Kısıtlayıcı Bankalar

Geleneksel para birimiyle ilgili temel 
sorun, çalışması için gereken tüm 
güvendir. Merkez bankasına para 

biriminin değerini düşürmemesi için 
güvenilmelidir, ancak fiat para birimlerinin 

tarihi bu güvenin ihlalleriyle doludur. 
Bankalara paramızı tutma ve elektronik 

olarak transfer etme konusunda 
güvenilmelidir, ancak rezervin çok az bir 
kısmıyla kredi balonları dalgaları halinde 

ödünç verirler. Gizliliğimiz konusunda 
bankalara güvenmeli, kimlik hırsızlarının 

hesaplarımızı tüketmesine izin 
vermemeleri konusunda onlara 

güvenmeliyiz ve onlara ihtiyacımız 
olduğunda paramızı gerçekten geri 

alacağımıza güvenmeliyiz.

Güven Sorunu

Dünya nüfusunun %32'sinden 
fazlasının banka hesabı yoktur 
ve elden ele transferden başka 

bir ücret almak ve ödeme 
yapmak için başka bir yolu 

yoktur.

bankasız

Mücadeleler

ve

geleneksel ba
nkacılığın

 

sorunları
ve

ödeme sistem
leri

Finansal Piyasalardaki Sorunlar ve Zorluklar !
Kripto Para Birimlerinin Yükselişi Neden?
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Kesinti yok, sansür yok, dolandırıcılık 
yok ve üçüncü taraf müdahalesi yok. 
ANG'nin ERC20 tabanlı konsensüs 
protokolü tamamen güvenlidir.

Aureus Nummus Gold, 
sonsuza kadar sabit 
değiştirilemez arzı nedeniyle 
enflasyondan tamamen 
arındırılmıştır.

Aureus Nummus Gold, kullanıcıların herhangi bir 
Aureus Nummus Gold kripto para birimine sahip 
olmaları için bir banka hesabına veya kredi kartı gibi 
bir kredi limitine sahip olmalarını gerektirmez.

ANG, altın desteği 
sayesinde önemli 
ölçüde geliştirilmiş 
stabilite sağlar

Aureus Nummus 
Gold, doğrudan 
tahsis edilen fiziksel 
altın veya altın 
eşdeğeri ile 
desteklenir.

işlemler
neredeyse anında, ucuz ve 
kolaydır.

Tüm büyük ödeme sistemleriyle uyumlu:
Aureus Nummus Gold için nakit, banka 
havalesi, kredi kartı, kripto para ve 
değerli madenler ile ödeme 
yapabilirsiniz.
Aureus Nummus Gold paralarınız ayrıca 
nakit, banka havalesi, kredi kartı, kripto 
para birimleri ve değerli metaller ile 
indirimli olarak geri alınabilir.

Aureus Nummus Altın 

–

Uluslararası ödemeler 

ve tasarruflarda yeni 

bir standart

Gerçek değeri olan altınla 
desteklenen dijital bir 
madeni para.

ANG sizin güveninizi gerektirmez. Konsensüs 
protokolü, aracılara güvenme ihtiyacını 
tamamen ortadan kaldırır.
ANG'nin bankaların fatura veya ücret 
ödemesine ihtiyacı yoktur.

Çözüm - Aureus Nummus Gold
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Sembol : ANG

Değişimler:
https://aureus.nummus.gold web sitemizdeki borsaların listesine bakın ,
veya www.coinmarketcap.com .

Token Veren : Simplexx Ltd. (Birleşik Krallık)
Simge Yöneticisi : Quantum Computing Labs Corporation (Kanada)
Teknik Geliştirici : Quantum Computing Labs Corporation (Kanada) ve AN Aurum Dynamics 
Corporation (ABD)

Varlık Türü ve Açıklaması:
• Aureus Nummus Gold (sembol: ANG), fiziksel altın veya altın eşdeğeri tarafından desteklenen dijital bir para 

birimidir.
• "Altın destekli", kamu dolaşımına giren ANG'ler için altın veya altın eşdeğerinin bir güven hesabına, komisyoncu 

hesabına veya başka bir hesaba konulacağı anlamına gelir.
• ANG'ler, belirteç verenden veya belirteç yöneticisinden başka birine ait olduklarında "kamu dolaşımdadır". (****) 

Kamu dolaşımına izin verilen tek ANG'ler, altın destekli ANG'lerdir. Geliştirme ve diğer masrafları ödemek için Özel 
Paralar mevcuttur, bkz. Hüküm ve Koşullar.

• ANG tamamen merkezi değildir ve dağıtılmış defter teknolojisine ve ERC20 standardına dayanmaktadır.
• Mevcut ANG miktarı sonsuza kadar 60 trilyon jeton (birim) olarak sabitlenmiştir. Yeni ANG'ler oluşturulamaz veya 

eklenemez.

Anahtar noktaları:
• Altın veya altın eşdeğerindeki rezervler, Token Yöneticisine (Kamu Paraları) aittir.
• ANG'nin satışından elde edilen gelirlerin kullanımı: ANG'lerin satışından elde edilen gelirler, yönetici tarafından 

seçilen bir güven hesabına, komisyoncu hesabına veya başka bir hesaba altın veya altın eşdeğeri koymak için 
kullanılacaktır. İşlem ücretleri, hesap ücretleri, kambiyo ücretleri, vergiler ve diğerleri uygulanabilir ve düşülebilir.

• ANG'lerin Geri Alınması: ANG sahipleri, Token Yöneticisinden ANG'lerinin altın veya altın eşdeğeri ile 
değiştirilmesini talep edebilir. Geri alım, Hüküm ve Koşullara tabidir. Dönüşüm oranı, ANG'nin piyasa fiyatına 
dayanmaktadır.

• Aşağıdaki durumlar dışında her zaman ANG'leri geri alacağız: (1) Kanada veya Birleşik Krallık yasalarında 
tanımlanan Mücbir Sebep, (2) mahkeme kararları, (3) yasal yasaklar, (4) piyasalarda ve/veya iş dünyasında likidite 

sorunları, (5) Takas talebinin nedeni olarak yasadışı faaliyetlerden veya piyasa manipülasyonundan 
şüpheleniliyorsa. (6) Hüküm ve Koşullarda belirtilen kısıtlamalar.

• ANG'lerin mülkiyeti aşağıdakileri sağlamaz: (a) yönetim veya oy hakları, (b) faiz, prim, temettü veya başka herhangi 
bir gelir alma hakkı, (c) herhangi bir şirkette, menkul kıymette, temettüde, kar ve zararda haklar, (d) altın 
holdinglerinde mülkiyet.

• ANG serbestçe takas edilebilir. Devir, kullanım ve mülkiyetle ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur (yürürlükteki yasalara 
tabidir).

• ANG'nin fiyatı, çeşitli para birimi ve kripto borsalarında ve genel olarak ikincil piyasalarda dalgalanabilir.
• Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullara bakın.

Akıllı Sözleşme Adresi: https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b57 6fa
İnternet sitesi: https://aureus.nummus.gold _
Github.Com'daki Depo : https://github.com/AureusNummusGold/Gold1

Sabit Toplam Tutar :
60 trilyon ANG = 60.000.000.000.000 ANG
Bu sayı toplam para arzını temsil eder. Sonsuza kadar sabitlenir. Yeni ANG'ler oluşturulamaz veya 
eklenemez.
Asgari Döviz Kuru:
100.000 ANG = 1 ons saf altın (*****)
Bu döviz kuruna dayanarak, ANG sahipleri ANG'lerini altın veya diğer emtialara geri çevirebilirler.

Tahmini Kamu Dolaşımı Sayısı (*):
0,589 trilyon ANG = 589.000.000.000.000 ANG (**)
herhangi bir ANG (***), altın veya altın eşdeğeri ile desteklenmelidir ZORUNLU. Günlük ANG piyasa 
fiyatından bağımsız olarak, satılan ve halka arz edilen her 100.000 ANG için 1 ons külçe altın veya altın 
eşdeğeri güven hesabına yatırılmalıdır.

Rezerv Altında Altın ve Altın Eşdeğerleri: lütfen www.an.gold web sitesine bakın

AYAK NOTLAR:
(*) Rakamlar tahminidir ve değişiklik gösterebilir.
(**) Ocak 2020 itibariyle bu, Hüküm ve Koşullara göre Özel Paraları ifade eder. Private Coin'ler ve Public Coin'ler hakkında daha fazla bilgi için 
Hüküm ve Koşullar Bölüm 7.16'ya bakın.
(***) Fiyat piyasa değişimlerine tabidir.
(****) Bu, yalnızca Hüküm ve Koşullara göre Genel Paraları ifade eder. Özel Paralar ve Kamu Paraları hakkında daha fazla bilgi için Hüküm ve 
Koşullara bakın.
(*****) ANG'nin fiyatı, çeşitli para birimi ve kripto borsalarında ve genel olarak ikincil piyasada dalgalanabilir.

Önemli gerçekler
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Altın tarafından 
desteklenen

İç Değer

istikrar

ü Aureus Nummus Gold (sembol: “ANG”), varlığa dayalı bir dijital
Asgari fiyatı altın fiyatına sabitlenmiş içsel değeri olan madeni para ,
ancak ANG'nin maksimum fiyatı yoktur.
ü altın _ destek , Aureus Nummus Gold'un fiyat gelişimine zemin hazırlıyor, böylece

aşağı yönlü koruma ve istikrarda önemli bir artış sağlıyor . Bu kilit unsur ,
yatırımcılara ve kullanıcılara artan değer, güvenlik ve istikrar sağlar .

ü Aureus Nummus Gold'un fiyat artışında bir sınır yoktur, fiyatı arz ve talebe göre
serbestçe artabilir ve fiyat desteği, altta yatan altın desteği ile sağlanır .

ü Altın desteği, Aureus Nummus Gold'u daha istikrarlı ve fiyat dalgalanmalarına karşı
daha az savunmasız hale getirirken, yukarı yönlü fiyat potansiyelini korur.

ü ANG, tüm fiat para birimleri ve diğer çoğu kripto para birimleri gibi yoktan
yaratılmamıştır. ANG'nin devrim niteliğindeki yeniliği , standart bir yasal ihale fiat
para biriminin avantajlarını kripto para birimlerinin avantajlarıyla birleştirirken, aynı
zamanda fiziksel altın veya altın eşdeğeri tarafından desteklenmesi yoluyla gerçek
doğrulanabilir değer sağlar.

ü Bu amaca, Aureus Nummus Gold'un doğrudan tahsis edilmiş fiziksel altın veya altın
eşdeğerine dayandırılmasıyla ulaşılır. Bu, ANG sahiplerinin toplu olarak altına sahip
olduğu ve ANG'lerini altın veya diğer emtialarla (Şartlar ve Koşullara tabi olarak)
takas edebilecekleri anlamına gelir.

Aureus Nummus Altın -
Finansal Güvenli Limanınız Hedefimizdir
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Güven ve 

Güvenlik artık 
bir sorun 

değil.

ü Aureus Nummus Gold ile güven sorun değil.

ü Geleneksel para birimlerinin aksine , Aureus Nummus Gold'un şeffaf
içsel değeri ve merkezi olmayan organizasyonu sayesinde banka gibi
güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyacınız yoktur . Faturaları ve ücretleri
doğrudan bir bankanın katılımı olmadan ödeyebilirsiniz.

ü Aureus Nummus Gold'un değerini veya kurulumunu değiştirebilecek
veya etkileyebilecek tek bir otorite yoktur , çünkü tamamen merkezi
değildir ve Ethereum topluluğunun topluluk mutabakatına dayalı
olarak işlev görür.

ü Aureus Nummus Gold, herhangi bir kesinti, sansür, dolandırıcılık ve
üçüncü taraf müdahalesi olasılığı olmaksızın programına dayalı olarak
tamamen özerk çalışır .

ü Küresel ödemeleri gerçekleştirmek için hiçbir aracıya veya aracıya
gerek yoktur.

ü Aureus Nummus Gold bu nedenle herkes için bir ödeme ve tasarruf
sistemi işlevi görebilir .

Aureus Nummus Gold – Güven ve Güvenlik
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Enflasyon Yok

Sabit Tedarik
Madencilik 

Yapılamaz

ü Aureus Nummus Gold, bir daha asla değiştirilemeyecek sabit ve sınırlı bir arza sahiptir . En fazla 60
trilyon jeton satılabilir ve güvenli cüzdanda saklanır. Artık Aureus Nummus Altın sikkeleri kullanıma
sunulmayacak.

ü ABD Doları cinsinden ifade edilen, satın alınabilecek maksimum ANG miktarı, mevcut piyasa fiyatına
bağlı olarak yaklaşık 900 milyar ABD Dolarıdır. Bu miktar, ANG'nin çok sayıda ticari işlemi barındıracak
uluslararası bir ödeme ve tasarruf aracı olarak vizyonuna dayalı olarak seçilmiştir.

ü Mevcut madeni paralar güvenli bir cüzdanda tutulur ve ancak tamamı ödenmişse ve satılan ANG
madeni paralarını gerçek değeriyle desteklemek için ilgili altın miktarı güvene alınmışsa halk
arasında dolaşabilir .

ü Sonuç olarak Aureus Nummus Gold, uluslararası bir ödeme ve tasarruf aracı olarak hizmet edebilir.
ü Aureus Nummus Altın madenciliği YAPILABİLİR DEĞİLDİR . Madeni para miktarı sonsuza kadar sabittir.
ü altın desteğinden dolayı Stabil Değerli Para Birimi hedefine ulaşmak için tasarlanmıştır .
ü Aureus Nummus Gold'un dolaşımdaki arzı sınırlıdır ve sonsuza kadar 60 trilyon jeton olarak

sabitlenmiştir.
ü Madenciliği yapılamayan kripto para birimleri, boyut olarak sınırlı büyüme potansiyelleri nedeniyle

oldukça değerli olabilir. Bu, yalnızca altının fiyatı olan bedelin ödenmesiyle artan sabit arz nedeniyle
olur. ANG'lerin sonsuza kadar sabit bir arzı vardır ve madenciliği yapılamaz. ANG'ler geleneksel para
birimleri gibi hiçbir şeyden yaratılmaz, ANG'ler fiat para DEĞİLDİR. Örneğin, Bitcoin'i ANG ile
karşılaştıracak olursak, arz sınırlı olduğu için ANG'nin genel fiyatı artabilir. Bununla birlikte, Bitcoin'in fiyatı
durgunlaşıyor veya değer kaybediyor çünkü yeni Bitcoin sürekli olarak dikkate alınmadan piyasaya
sunuluyor. Öte yandan ANG, yalnızca altınla desteklenmekle kalmaz, aynı zamanda artık madeni
para sayısı değiştirilemeyen kalıcı olarak sabit arza sahiptir.

Aureus Nummus Gold – Denge Kayanız
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Uyumlu
Serbestçe 

dönüştürülebilir

Kolay Satış ve Satın 

Alma

ü Aureus Nummus Gold , kullanıcıların herhangi bir Aureus Nummus Gold kripto
parasına sahip olmaları için bir banka hesabına veya kredi kartı gibi bir kredi
limitine sahip olmalarını gerektirmez - sadece parayı, diğer kripto para
birimlerini veya değerli metalleri dönüştürmeleri veya çıkarmaları yeterlidir.
Aureus Nummus Gold'u kullanmak için.

ü Aureus Nummus Gold için nakit, banka havalesi, kredi kartı, kripto para ve
değerli madenler ile ödeme yapabilirsiniz .

ü Nummus Altın paralarınız nakit, banka havalesi, kredi kartı, kripto para
birimleri ve değerli madenler ile indirimli olarak geri alınabilir .

ü Aureus Nummus Gold , Altın, Bitcoin, İsviçre Frangı, Euro, ABD Doları, Kanada
Doları, Avustralya Doları, Japon Yeni ve diğer birçok kripto para birimine
serbestçe değiştirilebilir. Artan birlikte çalışabilirlik için farklı kripto para
birimlerinin değiş tokuşunda kullanılabilir.

ü Aureus Nummus Gold, günlük kurumsal, tüketici ve perakende kullanım için
üretilmiştir ve yurtiçi ve sınır ötesi ödemeler, ödemeler ve tasarruflar için hızlı,
uygun maliyetli bir kripto para birimidir .

Aureus Nummus Gold – İşletmeniz İçin İdeal
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Bir sonraki geliştirme aşamasındaki Aureus Nummus
Gold, M2M (makineden makineye) işlemler için
uygun olacaktır . Gerçek zamanlı olarak hafif,
güvenli, verimli, hissiz mikro işlemler sağlamak için
blok zincir teknolojisi üzerine kurulu bir ekosistem
oluşturacaktır.

Nummus Gold ayrıca Nesnelerin İnterneti (IoT) için,
IoT ve ticari işlemlerin mekaniğini iyileştirmeyi
amaçlayan ölçeklenebilir bir ekosistem olarak
tasarlanmıştır. IoT ortamında, bir sonraki geliştirme
aşamasında Aureus Nummus Gold, akla
gelebilecek herhangi bir nesnenin izlenmesini ve
isteğe bağlı değerin atanmasını sağlayacaktır.

02

01

03 Nummu'nun küresel ödeme ve tasarruf aracı
olarak

Sonraki Geliştirme Aşaması
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Aureus Nummus Gold, herhangi bir 

şirket veya varlıkta herhangi bir faiz 
veya pay vermemektedir,

Aureus Nummus Gold tarafımızdan 

indirimli olarak satın alınabilir.

Aureus Nummus Gold, geçerli SEC 

kuralları tarafından tanımlanan bir 
menkul kıymet değildir.

Aureus Nummus Gold'un değeri, herhangi bir iş 

planının veya şirketin başarısına BAĞLI DEĞİLDİR.

01

02

03

04

uyma



İletişim:

aureus@ nummus .gold

Veya iletişim formu 
https://aureus.nummus.gold adresinde

Bize 
Ulaşın

İletişim

https://aureus.nummus.gold/


110

https://aureus.nummus.gold adresinde yayınlanan güncel versiyonundaki "Şartlar ve Koşullar" ile
"Gizlilik Politikası" , bu sunumu ("Sunum") kullanmanız ve tamamlamanız için yasal dayanaktır.
Burada yer alan tarihsel olgu ifadeleri dışında, sunulan bilgiler, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler
Yasası, 1934 ABD Menkul Kıymetler Borsası Yasası, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava
Reformu Yasası ve geçerli olan anlamında "ileriye dönük beyanlar" oluşturmaktadır. diğer ABD ve
yabancı menkul kıymetler mevzuatı. İleriye dönük beyanlar, altının gelecekteki fiyatı, döviz
fiyatlarının tahmini, gelecekteki tahmini küresel ekonomik üretimin zamanlaması ve miktarı ile ilgili
beyanları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. İleriye dönük ifadeler genellikle “olabilir”, “olacak”,
“beklemek”, “niyet etmek”, “uğraşmak”, “tahmin etmek”, “tahmin etmek”, “inanmak” gibi ileriye
dönük terminolojinin kullanımıyla tanımlanabilir. "devam", "planlar" veya benzer terminoloji. İleriye
dönük beyanlar, doğru olmaması durumunda, Aureus Nummus Gold'un fiili sonuçlarının,
performanslarının veya başarılarının, bu beyanlarda ifade edilen veya ima edilen gelecekteki
sonuçlardan, performanslardan veya başarılardan maddi olarak farklı olmasına neden olabilecek
belirli varsayımlara ve diğer önemli faktörlere dayalı olarak yapılır. . Bu tür beyanlar ve bilgiler,
mevcut ve gelecekteki iş stratejileri ve Aureus Nummus Gold'un gelecekte faaliyet göstereceği
ortam, altın fiyatı ve beklenen maliyetler dahil olmak üzere çok sayıda varsayıma dayanmaktadır.
Fiili sonuçların, performansların veya başarıların ileriye dönük açıklamalardakilerden maddi olarak
farklı olmasına neden olabilecek bazı önemli faktörler arasında, diğerlerinin yanı sıra, altın
fiyatlarındaki oynaklık, fiili ve tahmini üretim arasındaki tutarsızlıklar, maden rezervleri ve
kaynakları ve metalurjik geri kazanımlar, madencilik operasyonları ve Aureus Nummus Gold'u
yöneten taraflarla ilgili gelişme riskleri, düzenleyici kısıtlamalar, hükümet yetkililerinin faaliyetleri
(vergilendirmedeki değişiklikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), kur dalgalanmaları,
küresel ekonomik iklim, seyrelme, borsa oynaklığı ve rekabet. İleriye dönük beyanlar, Aureus
Nummus Gold'un fiili sonuçlarının, faaliyet seviyesinin, performansının veya başarılarının bu tür
ileriye dönük ifadeler tarafından ifade edilen veya ima edilenlerden maddi olarak farklı olmasına

neden olabilecek bilinen ve bilinmeyen risklere, belirsizliklere ve diğer önemli faktörlere tabidir.
aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan beyanlar: genel iş ve ekonomik koşulların etkisi,
Aureus Nummus Gold yönetiminin altın ve diğer emtiaları satın alacağı kaynak operasyonları
üzerinde kontrolün olmaması ve uluslararası operasyonlarla ilgili riskler de dahil olmak üzere bu
operasyonlarla ilgili riskler , hükümet ve çevre düzenlemesi, mevcut arama faaliyetlerinin fiili
sonuçları, ekonomik değerlendirmelerin sonuçları ve planlar iyileştirilmeye devam ederken proje
parametrelerindeki değişiklikler, madenlerin pazarlanabilirliğindeki riskler, altın fiyatlarındaki
dalgalanmalar, döviz kurlarındaki ve faizdeki dalgalanmalar oranları, borsa oynaklığı ve diğer
birçok şu anda bilinmeyen olası risk faktörleri. Aureus Nummus Gold yönetimi, fiili sonuçların
ileriye dönük beyanlarda bulunanlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek önemli
faktörleri belirlemeye çalışsa da, sonuçların beklendiği, tahmin edildiği veya amaçlandığı gibi
olmamasına neden olan başka faktörler de olabilir. Fiili sonuçlar ve gelecekteki olaylar, bu tür
beyanlarda öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olabileceğinden, bu tür beyanların doğruluğunu
kanıtlayacağına dair bir garanti verilemez. Buna göre, okuyucular ileriye dönük beyanlara
gereğinden fazla güvenmemelidir. Bu belgedeki görseller, şirket sunumu Aureus Nummus
Gold'dan olabilir veya olmayabilir. Aureus Nummus Gold yönetimi, geçerli (menkul kıymetler)
yasalara uygun olmadığı sürece, referans olarak dahil edilen veya dahil edilen ileriye dönük
beyanları güncellemeyi taahhüt etmez. Bu Sunumdaki ve diğer bilgi materyallerindeki resimler ve
videolar sembolik olabilir ve mutlaka Aureus Nummus Gold'a atıfta bulunmayabilir. Bu Sunum,
Aureus Nummus Gold yönetiminin haberdar edilir edilmez düzeltmeyi taahhüt edeceği kasıtsız
hatalar veya yazım hataları içerebilir. Aureus Nummus Gold yönetimi, kasıtsız hatalar veya yazım
hataları için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Aureus Nummus Gold yönetimi, değişen piyasa
koşullarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Hüküm ve Koşulları her zaman değiştirebilir.
Aureus Nummus Gold'u dağıtmaya yetkili tek kuruluş Simplexx Ltd ve Quantum Computing Labs
Corporation'dır.

Yasal Uyarı ve Bilgi

https://aureus.nummus.gold/

