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

Aureus Nummus Gold (ANG) - một trong những loại tiền điện tử lớn nhất trên thế giới *
(* về vốn hóa thị trường)

Được quản lý và điều hành bởi Quantum Computing Labs Corporation (“Công ty”), một doanh nghiệp Canada.



Quảng cáo chiêu hàng thang máy (Tùy chọn 
2/3)3

Dịch vụ / sản 
phẩm là gì?

Điều chỉnh nó theo nhu 
cầu của bạn và thu hút sự 

chú ý của khán giả.

Tầm nhìn lớn 
của bạn là gì?

Điều chỉnh nó theo nhu cầu 
của bạn và thu hút sự chú ý 
của khán giả.

Vấn đề cốt lõi bạn đang 
giải quyết là gì?

Điều chỉnh nó theo nhu cầu của bạn 
và thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong trường hợp không có bản vị 
vàng, không có cách nào để bảo 
vệ các khoản tiết kiệm khỏi bị tịch 
thu do lạm phát.
Không có kho lưu trữ giá trị an 
toàn.

- Alan Greenspan, Chủ tịch của
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, 1987 -
2006 .



Mục tiêu của
Aureus Nummus vàng

THE AUREUS NUMMUS GOLD
Dựa trên vốn hóa thị trường, đồng tiền mã hóa lớn thứ ba thế giới.

MỤC TIÊU CỦA AUREUS NUMMUS GOLD LÀ:

• để giúp Nhân loại tự do thực hiện các giao dịch kinh doanh mà không có ranh giới truyền thống của người trung 
gian.

• Để tạo ra một loại tiền tệ được chấp nhận trên toàn cầu, hoạt động ngoài hệ thống tài chính hiện có và tạo ra một 
môi trường dựa trên giá trị và ổn định hơn - không có lạm phát.

• là nơi trú ẩn tài chính và công cụ thanh toán an toàn ổn định cho toàn thế giới , được bảo đảm bằng vàng.
• Để cung cấp cho bạn một hệ thống tài chính trong đó bạn trở thành chủ ngân hàng của chính ngân hàng của bạn, ví 

cá nhân của bạn, đó thực sự là kho tiền cá nhân của bạn. Bạn kiểm soát tài sản của mình mà không cần bất kỳ người 
trung gian nào.

AUREUS NUMMUS GOLD (ANG) ĐƯỢC SO SÁNH CỦA:

• Một ví dựa trên Ethereum do bạn lựa chọn: nó đơn giản và dễ sử dụng, nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao 
dịch, lưu trữ và gửi tiền điện tử, nó sử dụng xử lý ngang hàng trực tiếp, nó tương tác với các ví tiền điện tử khác 
và nó an toàn, riêng tư và chắc chắn! Aureus Nummus Gold (ANG) tương thích với tất cả các ví Ethereum hiện đại! 
Bạn không bị buộc phải sử dụng một ví cụ thể - bạn chọn bất cứ thứ gì bạn muốn.

• Trao đổi riêng tư của chúng tôi: Sàn giao dịch của chúng tôi là phi tập trung và nó xử lý ngang hàng. Bạn luôn luôn 
kiểm soát. Chúng tôi trao đổi Aureus Nummus Gold (ANG) thành các loại hàng hóa như vàng, bạc, bạch kim, dầu, khí 
đốt, lúa mì và nhiều loại khác. Chúng tôi cũng trao đổi Aureus Nummus Gold (ANG) thành hầu hết các loại tiền tệ fiat 
và tài sản tiền điện tử khác. Các nhà đầu tư muốn mua Aureus Nummus Gold, sẽ phải thực hiện giao dịch mua hoặc 
bán thông qua một trong các sàn giao dịch, trên đó Aureus Nummus Gold được niêm yết để giao dịch. Đổi thành vàng 
hoặc ngược lại sẽ được thực hiện trên cơ sở cá nhân dựa trên các quy tắc FINTRAC và FINCEN.

• Và sắp được phát hành: THẺ NỢ Vàng Aureus Nummus, Hiệp hội NGÂN HÀNG MEDICI (ngân hàng của chúng tôi) và 
CHO VAY THU TIỀN, mang đến cơ hội kinh doanh mới cho các nhà đầu tư đủ điều kiện sử dụng các công cụ tài 
chính mới để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh của họ.

Mua, Giao dịch hoặc Nạp tiền vào Ví của bạn - Gửi, Bán hoặc kiểm tra các tùy chọn của bạn! Aureus Nummus Gold (ANG) 
đã giúp bạn thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư của mình một cách dễ dàng, thuận tiện và thú vị! Hãy trở
thành thành viên của Aureus Nummus Gold (ANG) ngay hôm nay và bắt đầu sống cuộc sống như một con người tự do 
không có trung gian.
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Đăng ký của chúng tôi

Quantum Computing Labs Corp đã 
đăng ký hợp lệ với FINTRAC với tư 
cách là doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ tiền tệ.

FINTRAC -
www.fintrac-canafe.gc.ca

Số đăng ký: M20237340

Quantum Computing Labs Corp đã 
đăng ký hợp lệ với FINCEN với tư 
cách là doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ tiền tệ.

FINCEN - www.fincen.gov

Số đăng ký: QCL4262

Nhà cung cấp vàng của Quantum 
Computing Labs Corp, Aureus 
Nummus Latin SAS được đăng 
ký là nhà xuất khẩu vàng với 
DIAN và tất cả các cơ quan có 
liên quan khác.

DIAN - www.dian.gov.co

Số đăng ký: 901303584-9

Nhà cung cấp vàng của 
Quantum Computing Labs 
Corp, Aureus Nummus Latin 
SAS đã được đăng ký hợp lệ 
với ANM với tư cách là nhà 
xuất khẩu vàng, kim loại quý 
và hàng hóa.

ANM - www.anm.gov.co

Số đăng ký: 
RUCOM-2019091015377

http://www.fintrac-canafe.gc.ca/
http://www.fincen.gov/
http://www.dian.gov.co/
http://www.anm.gov.co/


6

Ký hiệu = ANG
Aureus Nummus Gold là một loại tiền điện tử được hỗ trợ
bằng vàng có mục tiêu là trở thành một công cụ thanh toán
và trú ẩn tài chính ổn định cho toàn thế giới.

www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

Aureus Nummus Gold là gì?

Aureus Nummus Gold được niêm yết để giao dịch trên các sàn giao dịch sau:

Các nhà đầu tư được công nhận có thể gửi cho chúng tôi các yêu cầu mua 
và bán đối với
Aureus Nummus Gold mà chúng tôi sẽ xem xét và thi công tùy từng 
trường hợp, tùy theo luật hiện hành.
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Ø Số tiền thu được từ việc bán đồng tiền công khai Aureus Nummus 
Gold (“ANG công cộng”) sẽ được đầu tư vào vàng. 
(Không bao gồm bất kỳ phí giao dịch, chi phí trao đổi hoặc các loại thuế hiện hành)

Ø Số vàng này thuộc sở hữu của Công ty và chủ sở hữu ANG có thể đổi 
lại ANG của họ thành vàng mà họ sở hữu.

Ø Giá mua tối thiểu cho ANG được chốt với giá vàng của Sàn giao dịch 
kim loại London. 
100.000 ANG = 1 ounce vàng ròng = xấp xỉ. 1.800,00 USD * 
* Giá trị tính theo USD sẽ thay đổi theo giá vàng .

Ø Giá ANG trên các sàn giao dịch khác nhau có thể chênh lệch với giá 
vàng tùy thuộc vào cung và cầu của các thương nhân. Việc trao đổi 
ANG trở lại thành vàng hoặc các hàng hóa khác sẽ luôn dựa trên giá 
vàng.

Các tính năng quan trọng cho người dùng
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Các tính năng quan trọng hơn cho người dùng

Aureus Nummus Gold (“ANG”) là:

Ø Phi tập trung.
Ø Độc lập.
Ø Có thể trao đổi miễn phí.
Ø Nó có một nguồn cung cấp cố định, không thể thay 

đổi được nữa.
Ø Hoàn toàn không có lạm phát.
Ø Toàn cầu.
Ø Tăng độ ổn định do lớp nền vàng.
Để biết giải thích về độ ổn định, vui lòng xem trang tiếp theo.
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Ø Aureus Nummus Gold đạt được sự ổn định nhờ sự hỗ trợ của vàng . Do đó, nó là
một loại tiền tệ “được bảo đảm bằng tài sản” .

Ø Các loại tiền điện tử khác đạt được sự ổn định của chúng bằng các mã phần
mềm thuật toán. Chúng tôi tại Aureus Nummus Gold đã không chọn con đường
thuật toán vì chúng tôi tin rằng kho giá trị an toàn đã được chứng minh duy nhất
trong toàn bộ lịch sử nhân loại là vàng . Vì vậy, nếu ai đó mua ANG, người mua
nên biết rằng giao dịch mua được hỗ trợ bởi cùng một lượng vàng tương đương
mà người mua sở hữu và có thể lấy theo yêu cầu.

Ø Do đó, Aureus Nummus Gold được phân loại là “đồng tiền ổn định được hỗ trợ
bằng tài sản”.

Ø Giá của Aureus Nummus Gold có thể thay đổi trên các sàn giao dịch . Tuy
nhiên, nền tảng vàng cơ bản của nó thì không, và người mua ANG có thể đổi lại
thành vàng bất cứ lúc nào .

Aureus Nummus Gold - Độ ổn định của nó như thế nào?
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ü Không có lạm phát.
ü Được hỗ trợ bởi vàng.

ü Tăng tính ổn định dựa trên giá trị thực nhờ lớp nền vàng.
ü Nguồn cung cấp cố định không bao giờ thay đổi được nữa.
ü Không qua trung gian.
ü Không cần tài khoản ngân hàng.
ü Không cần tin tưởng.
ü Giao dịch tức thời.
ü Không một cơ quan có thẩm quyền nào có thể thay đổi hoặc ảnh hưởng đến giao thức Aureus Nummus Gold.
ü Bằng chứng gian lận, bằng chứng giảmạo.

ü Hợp đồng thông minh hoàn toàn phi tập trung.
ü Hoàn toàn tự trị dựa trên chương trình của nó mà không có bất kỳ khả năng nào về thời gian ngừng hoạt động, kiểm

duyệt, gian lận và sự can thiệp của bên thứ ba.
ü Vô danh.
ü Có thể trao đổi miễn phí thành hầu hết các loại tiền tệ fiat, tiền điện tử và kim loại quý.

Aureus Nummus Gold - Ưu điểm tiềm năng
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KYC giới hạn ở mức tối thiểu hợp pháp
Tuân thủ và KYC đã trở thành một cơn ác mộng hành chính và tổ chức. Nhiều tổ chức tài chính đã trở
nên rất chọn lọc đối với khách hàng của họ và thực hiện kiểm tra, điều này mở rộng hơn nhiều so 
với bất kỳ yêu cầu pháp lý nào. Điều này bao gồm đại dịch từ chối mở tài khoản ngân hàng và đóng tài 
khoản ngân hàng hiện có ngay cả đối với các công ty đã thành lập. Các loại tiền điện tử đã xuất hiện 
là có lý do. Và chúng tôi tại Aureus Nummus Gold có ý định lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào do hệ
thống tài chính để lại. Chúng tôi tại Aureus Nummus Gold sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý 
nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ từ chối khách hàng vì các chính sách cá nhân tùy tiện.

Lòng tin
Một trong những thách thức lớn cản trở sự phát triển của thị trường toàn cầu là làm thế nào để quản lý các 
hợp đồng giao dịch giữa hai người không quen biết nhau. Aureus Nummus Gold giải quyết vấn đề đó bằng 
cách mã hóa hợp đồng thông minh và giao dịch thông tin giao dịch trên một sổ cái được chia sẻ. Vì vậy, không 
có cách nào một bên có thể nói rằng họ không nhìn thấy nó. Hơn nữa, hợp đồng thông minh, thực hiện giao 
dịch kinh doanh, được thực hiện thông qua các nút phân tán mà không có một điểm lỗi nào, do đó, làm cho 
chúng hoàn toàn có bằng chứng giả mạo và hoàn toàn miễn nhiễm với việc mất thông tin.

Quyền tự trị
Aureus Nummus Gold hoàn toàn tự trị. Hợp đồng thông minh cơ bản của nó không cần phải phụ thuộc vào 
các nhà môi giới, luật sư cũng như các bên trung gian khác để ký kết thỏa thuận mua bán. Hơn nữa, việc 
thực thi được quản lý trong mạng thông qua một hệ thống phi tập trung và tỷ lệ lỗi hầu như bằng không.

Bảo vệ
Tính bảo mật của Aureus Nummus Gold dựa trên công nghệ blockchain và do đó an toàn và bảo mật 100%, vì 
mọi thứ đều được lưu trữ trong một mạng phân tán. Vì vậy, không có một điểm nào của sự thất bại. Mật mã 
đảm bảo rằng các tài liệu hoàn toàn an toàn và tỷ lệ xảy ra hầu như bằng không, vì công nghệ sổ cái phân tán 
không cấp quyền truy cập cho tin tặc. Để thành công, hacker sẽ phải hack cùng lúc nhiều 1000 máy tính ở các 
vị trí địa lý khác nhau - một nhiệm vụ không thể thực hiện được.

Tốc độ, vận tốc
Các hợp đồng thông minh dựa trên Aureus Nummus Gold nhanh hơn để thực hiện so với các hợp đồng 
truyền thống. Các thủ tục giấy tờ cần thiết để tham gia thỏa thuận mua bán trên thị trường truyền thống 
không được sử dụng trong thị trường Aureus Nummus Gold dựa trên blockchain. Thông qua việc sử dụng 
phần mềm, các hợp đồng thông minh Aureus Nummus Gold dựa trên mã phần mềm an toàn để tự động hóa 
các tác vụ và nhanh chóng thực hiện các giao dịch kinh doanh ở chế độ hoàn toàn tự động. Giao dịch diễn ra 
tức thời, hoàn toàn tự động, bằng chứng gian lận, bằng chứng giả mạo, bằng chứng mất mát và hoàn toàn 
an toàn.

Hàng hóa giả
Hợp đồng thông minh cơ bản, dựa trên Aureus Nummus Gold, loại bỏ việc bán hàng giả. Thông qua mã mật 
mã phi tập trung bên dưới, có thể theo dõi và xác minh sản phẩm một cách dễ dàng, điều mà trên nền tảng 
kinh doanh tập trung truyền thống không thể thực hiện được. Hơn nữa, việc thực hiện hợp đồng thông minh 
dựa trên thỏa thuận của các bên. Không thể thông đồng với các bên khác nhau trên thế giới để giả mạo các 
hợp đồng dựa trên Aureus Nummus Gold.

Không gian lận khoản bồi hoàn
Một trong những thách thức chính đối với người bán trên thị trường truyền thống là người mua có thể mua 
một sản phẩm, thanh toán qua các dịch vụ như PayPal và sau đó gọi điện cho công ty để đảo ngược thanh 
toán sau đó. Có rất nhiều doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi phương pháp này. Người mua có thể
tuyên bố rằng sản phẩm chưa từng được giao hoặc đã được giao ở dạng chất lượng mà họ không mong 
muốn. Tuy nhiên, với các hợp đồng thông minh dựa trên Aureus Nummus Gold, rất khó hoặc gần như không 
thể thay đổi các giao dịch sau khi chúng đã được đồng ý. Cả người mua và người bán sẽ có tùy chọn đồng ý 
về các điều khoản của giao dịch bán hoặc giao dịch dự định, nhưng sau khi thực hiện thỏa thuận đó sẽ không 
thể bị hủy bỏ. Tính năng nội tại đơn giản này của các hợp đồng dựa trên Aureus Nummus Gold dẫn đến mức 
độ tin cậy cao hơn nhiều đối với các giao dịch.
Cuối cùng, rõ ràng là các hợp đồng thông minh được thiết lập để cách mạng hóa cách thức tiến hành kinh 
doanh và quản lý thị trường - công nghệ blockchain cơ bản đảm bảo hiệu quả, chi phí thấp, đa dạng hơn và 
tăng độ chắc chắn của việc bán hàng và hoàn toàn chắc chắn khi thực hiện hợp đồng kinh doanh.

Nhu cầu thay đổi - Ưu điểm của các giao dịch kinh doanh
dựa trên Aureus Nummus Gold
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Hệ thống thanh toán truyền 
thống ngày nay đắt đỏ, chậm 

chạp và đầy rẫy những vi 
phạm về bảo mật và sự tin 

cậy.

Đắt tiền
& Chậm Với yêu cầu KYC ngày càng tăng, 

các ngân hàng áp đặt các hạn 
chế chặt chẽ hơn bao giờ hết đối 
với việc giữ hoặc nhận tài khoản 
ngân hàng. Kể từ năm 2008, các 
ngân hàng chấm dứt khách hàng 

hiện tại hoặc từ chối tài khoản 
ngân hàng với số lượng ngày 
càng tăng theo cấp số nhân.

Ngân hàng hạn chế

Vấn đề gốc rễ với tiền tệ thông thường là 
tất cả sự tin tưởng cần thiết để làm cho 
nó hoạt động. Ngân hàng trung ương 

phải được tin cậy để không phá giá tiền 
tệ, nhưng lịch sử của các loại tiền tệ fiat 
đầy rẫy những vi phạm về sự tin tưởng 
đó. Các ngân hàng phải được tin cậy để 
giữ tiền của chúng tôi và chuyển nó bằng 
điện tử, nhưng họ cho vay trong làn sóng 
bong bóng tín dụng mà chỉ có một phần 
nhỏ dự trữ. Chúng ta phải tin tưởng các 
ngân hàng về quyền riêng tư của mình, 
tin tưởng họ không để những kẻ trộm 

danh tính rút cạn tài khoản của chúng ta 
và chúng ta phải tin tưởng rằng chúng ta 

thực sự lấy lại được tiền khi cần.

Vấn đề tin cậy

Hơn 32% dân số thế giới không 
sử dụng ngân hàng, không có 
cách nào khác để nhận thù lao 
và thanh toán hơn là chuyển 

khoản trao tay.

Không có ngân hàng

Những thách thức

và

vấn đề của ngân hàng 

truyền thống

và

hệ thống thanh toán

Các vấn đề và thách thức trên thị trường tài chính!
Tại sao sự trỗi dậy của tiền điện tử?
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Không có thời gian chết, không kiểm 
duyệt, không gian lận và không có sự can 
thiệp của bên thứ ba. Giao thức đồng 
thuận dựa trên ERC20 của ANG hoàn 
toàn an toàn.

Aureus Nummus Gold hoàn 
toàn không có lạm phát do 
nguồn cung không thể thay 
đổi cố định mãi mãi của nó.Aureus Nummus Gold không yêu cầu người dùng phải 

có tài khoản ngân hàng cũng như hạn mức tín dụng 
như thẻ tín dụng để sở hữu bất kỳ loại tiền điện tử 
Aureus Nummus Gold nào.

ANG cung cấp sự ổn 
định được nâng cao 
đáng kể do lớp nền 
vàng của nó

Aureus Nummus 
Gold được hỗ trợ bởi 
vàng vật chất được 
phân bổ trực tiếp 
hoặc vàng tương 
đương.

Giao dịch
gần như tức thời, rẻ và dễ 
dàng.

Tương thích với tất cả các hệ thống thanh 
toán chính:
Bạn có thể thanh toán cho Aureus 
Nummus Gold bằng tiền mặt, chuyển 
khoản, thẻ tín dụng, tiền điện tử và kim 
loại quý.
Đồng tiền Aureus Nummus Gold của bạn 
cũng có thể được mua lại với mức chiết 
khấu bằng tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tín 
dụng, tiền điện tử và kim loại quý.

Aureus Nummus Gold -

Một tiêu chuẩn mới trong 

thanh toán và tiết kiệm
 

quốc tế

Một đồng tiền kỹ thuật số 
được hỗ trợ bởi vàng với giá 
trị nội tại.

ANG không yêu cầu sự tin tưởng của bạn. Giao 
thức đồng thuận của nó loại bỏ hoàn toàn sự 
cần thiết phải tin tưởng các trung gian.
ANG không cần các ngân hàng thanh toán hóa 
đơn hoặc thù lao.

Giải pháp - Aureus Nummus Gold



14

Biểu tượng : ANG

Trao đổi:
Vui lòng xem danh sách các sàn giao dịch trên trang web của chúng tôi https: // 
aureus.nummus.gold ,
hoặc www.coinmarketcap.com .

Nhà phát hành mã thông báo : Simplexx Ltd. (Vương quốc Anh)
Quản trị viên mã thông báo : Quantum Computing Labs Corporation (Canada)
Nhà phát triển kỹ thuật : Quantum Computing Labs Corporation (Canada) và AN Aurum 
Dynamics Corporation (Mỹ)

Loại & Mô tả Nội dung:
• Aureus Nummus Gold (ký hiệu: ANG) là một loại tiền kỹ thuật số được hỗ trợ bởi vàng vật chất hoặc vàng tương đương.
• “Được hỗ trợ bởi vàng” có nghĩa là đối với ANG, được lưu hành công khai, vàng hoặc vàng tương đương sẽ được đưa 

vào tài khoản ủy thác, tài khoản nhà môi giới hoặc tài khoản khác.
• ANG đang ở dạng “lưu hành công khai”, khi chúng thuộc sở hữu của người khác chứ không phải nhà phát hành mã thông 

báo hoặc quản trị viên mã thông báo. (****) Các ANG duy nhất được phép lưu hành công khai là các ANG được hỗ trợ bởi 
vàng. Tiền tư nhân tồn tại để trả cho sự phát triển và các chi phí khác, hãy xem Điều khoản và Điều kiện.

• ANG hoàn toàn phi tập trung và dựa trên công nghệ sổ cái phân tán và tiêu chuẩn ERC20.
• Số lượng ANG có sẵn mãi mãi cố định ở mức 60 nghìn tỷ đồng (đơn vị). Không có ANG mới nào có thể được tạo hoặc 

thêm vào.

Những điểm chính:
• Các khoản dự trữ bằng vàng hoặc vàng tương đương, thuộc sở hữu của Quản trị viên mã thông báo (Đồng tiền công).
• Sử dụng tiền thu được từ việc bán ANG: Số tiền thu được từ việc bán ANG sẽ được sử dụng để đưa vàng hoặc vàng 

tương đương vào tài khoản ủy thác, tài khoản người môi giới hoặc tài khoản khác do quản trị viên lựa chọn. Phí giao dịch, 
phí tài khoản, phí trao đổi, thuế và các khoản khác có thể được áp dụng và được khấu trừ.

• Mua lại ANG: Chủ sở hữu ANG có thể yêu cầu Quản trị viên mã thông báo trao đổi ANG của họ thành vàng hoặc vàng 
tương đương. Việc mua lại tuân theo các Điều khoản và Điều kiện. Tỷ lệ chuyển đổi dựa trên giá thị trường của ANG.

• Chúng tôi sẽ luôn mua lại ANG trừ các trường hợp sau: (1) Trường hợp bất khả kháng được xác định theo luật của Canada 
hoặc Vương quốc Anh, (2) lệnh của tòa án, (3) lệnh cấm của pháp luật, (4) vấn đề thanh khoản trên thị trường và / hoặc 
doanh nghiệp, (5) nếu các hoạt động bất hợp pháp hoặc thao túng thị trường bị nghi ngờ là lý do cho yêu cầu trao đổi. (6) 
các hạn chế nêu trong Điều khoản và Điều kiện.

• Quyền sở hữu ANG không cung cấp: (a) quyền quản lý hoặc quyền biểu quyết, (b) quyền nhận tiền lãi, phí bảo hiểm, cổ
tức hoặc bất kỳ hình thức thu nhập nào khác, (c) quyền trong bất kỳ công ty nào, chứng khoán, cổ tức, lãi và lỗ, (d) quyền 

sở hữu vàng.
• ANG có thể giao dịch tự do. Không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến việc chuyển nhượng, sử dụng và sở hữu (tuân theo 

luật hiện hành).
• Giá của ANG có thể dao động trên các sàn giao dịch tiền tệ và tiền điện tử khác nhau và các thị trường thứ cấp nói chung.
• Vui lòng xem Điều khoản và Điều kiện để biết thêm chi tiết.

Địa chỉ Hợp đồng Thông minh: https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b57 
6fa
Trang mạng: https: // aureus.nummus.gold
Kho lưu trữ trên Github.Com : https://github.com/AureusNummusGold/Gold1

Tổng số tiền cố định:
60 nghìn tỷ ANG = 60.000.000.000.000 ANG
Con số này đại diện cho tổng cung tiền tệ. Nó được cố định mãi mãi. Không có ANG mới nào có 
thể được tạo hoặc thêm vào.
Tỷ giá hối đoái tối thiểu:
100.000 ANG = 1 ounce vàng ròng (*****)
Dựa trên tỷ giá hối đoái này, chủ sở hữu ANG có thể đổi ANG của họ trở lại thành vàng hoặc các 
hàng hóa khác.

Số lượng phát hành công khai ước tính (*):
0,589 nghìn tỷ ANG = 589.000.000.000 ANG (**)
Bất kỳ ANG (****) nào, được lưu hành công khai PHẢI được hỗ trợ bằng vàng hoặc vàng tương 
đương. Không phụ thuộc vào giá thị trường ANG hàng ngày, 1 ounce vàng thỏi hoặc vàng tương 
đương phải được gửi vào tài khoản ủy thác cho mỗi 100.000 ANG, được bán và đưa ra lưu thông 
công khai.

Vàng & Vàng tương đương Dự trữ: vui lòng xem trang web www.an.gold

LƯU Ý CHÂN:
(*) Các con số chỉ là ước tính và có thể thay đổi.
(**) Kể từ tháng 1 năm 2020, điều này đề cập đến Đồng tiền riêng theo Điều khoản và Điều kiện. Xem Chương 7.16 của Điều khoản và Điều kiện để biết thêm 
thông tin về Đồng tiền riêng và Đồng tiền công.
(***) Giá có thể thay đổi theo thị trường.
(****) Điều này chỉ đề cập đến Tiền công khai theo các Điều khoản và Điều kiện. Xem Điều khoản và Điều kiện để biết thêm thông tin về Đồng tiền riêng và Đồng 
tiền công.
(*****) Giá của ANG có thể dao động trên các sàn giao dịch tiền tệ và tiền điện tử khác nhau và thị trường thứ cấp nói chung.

Sự kiện chính
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Được hỗ trợ bởi 
vàng

Giá trị nội tại

Sự ổn định

ü Aureus Nummus Gold (ký hiệu: “ANG”) là một tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ
đồng xu có giá trị nội tại, có giá tối thiểu được gắn với giá vàng ,
tuy nhiên ANG không có giá tối đa.
ü Vàng _ sự ủng hộ đặt nền tảng cho sự phát triển giá của Aureus Nummus Gold, do đó cung cấp

khả năng bảo vệ giảm giá và tăng đáng kể độ ổn định . Yếu tố quan trọng này mang lại giá trị gia
tăng, sự an toàn và ổn định cho các nhà đầu tư và người dùng .

ü Không có giới hạn đối với việc tăng giá của Aureus Nummus Gold , giá của nó có thể tự do tăng
theo cung và cầu, và hỗ trợ giá được cung cấp bởi nền tảng vàng cơ bản .

ü Sự ủng hộ của vàng làm cho Aureus Nummus Gold có giá trị ổn định hơn và ít bị ảnh hưởng bởi
sự biến động giá, trong khi vẫn giữ được tiềm năng tăng giá của nó.

ü ANG không được tạo ra từ bất kỳ thứ gì giống như tất cả các loại tiền tệ fiat và hầu hết các loại
tiền điện tử khác. Sự đổi mới mang tính cách mạng của ANG kết hợp những ưu điểm của tiền tệ
fiat đấu thầu hợp pháp tiêu chuẩn với tiền điện tử, đồng thời cung cấp giá trị thực có thể kiểm
chứng được thông qua sự hỗ trợ của vàng vật chất hoặc vàng tương đương.

ü Mục tiêu này đạt được bằng cách dựa trên Aureus Nummus Gold dựa trên vàng vật chất hoặc
vàng tương đương được phân bổ trực tiếp. Điều này có nghĩa là chủ sở hữu của ANG sở hữu
chung số vàng và có thể trao đổi ANG của họ trở lại thành vàng hoặc các hàng hóa khác (tùy
thuộc vào Điều khoản và Điều kiện).

Aureus Nummus vàng -
Mục tiêu của chúng tôi là An toàn tài chính của bạn
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Tin cậy và An 

toàn không 

còn là một 

vấn đề.

ü Sự tin tưởng không có vấn đề gì với Aureus Nummus Gold.

ü Không giống như các loại tiền tệ truyền thống, bạn không cần một bên
thứ ba đáng tin cậy như ngân hàng do giá trị nội tại minh bạch của
Aureus Nummus Gold và tổ chức phi tập trung. Bạn có thể thanh toán
các hóa đơn và thù lao trực tiếp mà không cần sự tham gia của ngân
hàng.

ü Không có thẩm quyền duy nhất nào có thể thay đổi hoặc ảnh hưởng
đến giá trị hoặc thiết lập của Aureus Nummus Gold, vì nó hoàn toàn phi
tập trung và hoạt động dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng
Ethereum.

ü Aureus Nummus Gold chạy hoàn toàn tự trị dựa trên chương trình của
nó mà không có bất kỳ khả năng nào về thời gian ngừng hoạt động,
kiểm duyệt, gian lận và sự can thiệp của bên thứ ba .

ü Không có trung gian và không cần người trung gian để thực hiện thanh
toán toàn cầu.

ü Do đó, Aureus Nummus Gold có thể hoạt động như một hệ thống thanh
toán và tiết kiệm cho mọi người .

Aureus Nummus Gold - Tin cậy và An toàn
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Không lạm phát
Nguồn cung cấp 

cố định

Không khai thác 
được

ü Aureus Nummus Gold có nguồn cung cấp cố định và hạn chế, không bao giờ có thể thay đổi được nữa . Số
lượng tối đa 60 nghìn tỷ đồng tiền có sẵn để bán và được lưu trữ trong ví an toàn. Sẽ không còn tiền Aureus
Nummus Gold nữa.

ü Số lượng ANG tối đa có sẵn để mua, tính bằng Đô la Mỹ, là khoảng 900 tỷ Đô la Mỹ, tùy thuộc vào giá thị trường
hiện tại. Số tiền này đã được lựa chọn dựa trên tầm nhìn của ANG nhưmột công cụ tiết kiệm và thanh toán quốc
tế, sẽ đáp ứng được số lượng lớn các giao dịch kinh doanh.

ü Các đồng tiền có sẵn được giữ trong một ví cứng an toàn và chỉ có thể lưu hành trong công chúng nếu chúng
đã được thanh toán đầy đủ và nếu số lượng vàng tương ứng đã được đặt vào niềm tin để lấy lại số tiền ANG đã
bán với giá trị nội tại .

ü Do đó, Aureus Nummus Gold có thể đóng vai trò nhưmột công cụ tiết kiệm và thanh toán quốc tế.
ü Aureus Nummus Gold KHÔNG thể khai thác được . Số lượng xu là cố định mãi mãi.

ü Aureus Nummus Gold được thiết kế để đạt được mục tiêu là Đồng tiền ổn định giá trị vì có sự ủng hộ của vàng.

ü Nguồn cung Aureus Nummus Gold đang lưu hành là có hạn và cố định mãi mãi ởmức 60 nghìn tỷ đồng.

ü Các loại tiền điện tử không thể khai thác có thể có giá trị cao do tiềm năng tăng kích thước hạn chế của chúng.
Điều này xảy ra do nguồn cung không đổi, chỉ tăng khi thanh toán được coi là giá vàng. ANG có nguồn cung
cấp cố định vĩnh viễn và không thể khai thác được. ANG KHÔNG được tạo ra từ không có gì giống như các loại
tiền tệ thông thường, ANG KHÔNG phải là tiền fiat. Ví dụ: nếu chúng ta so sánh Bitcoin với ANG, giá tổng thể của
ANG có thể tăng vì nguồn cung bị hạn chế. Tuy nhiên, giá của Bitcoin vẫn trì trệ hoặc mất giá vì Bitcoin mới liên
tục được đưa vào thị trường mà không được cân nhắc. Mặt khác, ANG không chỉ được hỗ trợ bởi vàng mà còn
có nguồn cung cấp cố định vĩnh viễn, số lượng coin không thể thay đổi được nữa

Aureus Nummus Gold - Tảng đá ổn định của bạn
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Tương thích
Có thể chuyển đổi tự do

Bán & Mua dễ dàng

ü Aureus Nummus Gold không yêu cầu người dùng phải có tài khoản ngân
hàng hoặc hạn mức tín dụng như thẻ tín dụng để sở hữu bất kỳ loại tiền điện tử
Aureus Nummus Gold nào - họ chỉ cần chuyển đổi thành hoặc ra tiền, các loại
tiền điện tử khác hoặc kim loại quý của Aureus Nummus Gold để sử dụng nó.

ü Bạn có thể thanh toán cho Aureus Nummus Gold bằng tiền mặt, chuyển
khoản, thẻ tín dụng, tiền điện tử và kim loại quý .

ü Bạn có thểmua lại đồng tiền Aureus Nummus Gold với chiết khấu bằng tiền mặt,
chuyển khoản, thẻ tín dụng, tiền điện tử và kim loại quý .

ü Aureus Nummus Gold có thể tự do trao đổi thành Vàng, Bitcoin, Franc Thụy Sĩ,
Euro, Đô la Mỹ, Đô la Canada, Đô la Úc, Yên Nhật và nhiều loại tiền điện tử
khác. Nó có thể được sử dụng để trao đổi các loại tiền điện tử khác nhau để
tăng khả năng tương tác.

ü Aureus Nummus Gold được xây dựng để sử dụng hàng ngày cho doanh
nghiệp, người tiêu dùng và bán lẻ, đồng thời là một loại tiền điện tử nhanh, hiệu
quả về chi phí cho các khoản thanh toán, định cư và tiết kiệm trong nước và
xuyên biên giới .

Aureus Nummus Gold - Lý tưởng cho doanh nghiệp của bạn
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Aureus Nummus Gold trong giai đoạn phát triển
tiếp theo sẽ phù hợp với các giao dịch M2M (máy-
với-máy) . Nó sẽ tạo ra một hệ sinh thái được xây
dựng trên công nghệ blockchain để cung cấp các
giao dịch vi mô nhẹ, an toàn, hiệu quả, thoải mái
trong thời gian thực.

Aureus Nummus Gold cũng đã được thiết kế cho
Internet of Things (IoT) , như một hệ sinh thái có thể
mở rộng nhằm mục đích cải thiện cơ chế của IoT
và các giao dịch kinh doanh. Trong môi trường
IoT, Aureus Nummus Gold trong giai đoạn phát
triển tiếp theo sẽ cho phép theo dõi và gán giá trị
tùy ý cho bất kỳ đối tượng nào có thể tưởng tượng
được.

02

01

03
Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, chúng tôi
muốn hoàn thành việc sử dụng Aureus Nummu trên
toàn cầu như một công cụ tiết kiệm và thanh toán
toàn cầu.

Giai đoạn phát triển tiếp theo
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Aureus Nummus Gold không cấp 

bất kỳ khoản lãi hoặc cổ phần nào 
trong bất kỳ công ty hoặc tài sản 

nào,

Aureus Nummus Gold có thể được 

chúng tôi mua lại với giá chiết khấu.

Aureus Nummus Gold không phải là 

một chứng khoán được xác định 
bởi các quy tắc hiện hành của SEC.

Giá trị của Aureus Nummus Gold KHÔNG phụ

thuộc vào sự thành công của bất kỳ kế hoạch 
kinh doanh hoặc công ty nào.

01

02

03

04

Tuân thủ



Tiếp xúc:

aureus @ nummus .gold

Hoặc thông qua biểu mẫu liên hệ
tại https://aureus.nummus.gold

Liên hệ 
chúng tôi

Tiếp xúc

https://aureus.nummus.gold/
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“Các Điều khoản và Điều kiện” cũng như “Chính sách Bảo mật” trong phiên bản hiện tại được xuất
bản trên https://aureus.nummus.gold là cơ sở pháp lý để bạn sử dụng và hoàn thiện bản trình bày
này (“Bản trình bày”). Ngoại trừ những tuyên bố về thực tế lịch sử có trong tài liệu này, thông tin
được trình bày cấu thành "tuyên bố hướng tới tương lai", theo nghĩa của Đạo luật Chứng khoán
Hoa Kỳ năm 1933, Đạo luật Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1934, Đạo luật Cải cách Tranh tụng
Chứng khoán Tư nhân năm 1995 và có thể áp dụng các luật chứng khoán khác của Hoa Kỳ và nước
ngoài. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố về giá vàng
trong tương lai, ước tính giá tiền tệ, thời gian và số lượng sản xuất kinh tế toàn cầu ước tính trong
tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai thường có thể được xác định bằng cách sử dụng các
thuật ngữ hướng tới tương lai như “có thể”, “sẽ”, “mong đợi”, “dự định”, “phấn đấu”, “ước tính”,
“dự đoán”, “tin tưởng”, “Tiếp tục”, “kế hoạch” hoặc các thuật ngữ tương tự. Các tuyên bố hướng
tới tương lai được đưa ra dựa trên một số giả định nhất định và các yếu tố quan trọng khác, nếu
không đúng sự thật, có thể khiến kết quả, màn trình diễn hoặc thành tích thực tế của Aureus
Nummus Gold khác biệt đáng kể so với kết quả, màn trình diễn hoặc thành tích trong tương lai
được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố đó . Những tuyên bố và thông tin như vậy dựa trên
nhiều giả định liên quan đến chiến lược kinh doanh hiện tại và tương lai và môi trường mà Aureus
Nummus Gold sẽ hoạt động trong tương lai, bao gồm giá vàng và chi phí dự đoán. Một số yếu tố
quan trọng có thể khiến kết quả, hoạt động hoặc thành tích thực tế khác biệt đáng kể so với những
yếu tố trong các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm, trong số những yếu tố khác, sự biến động
giá vàng, chênh lệch giữa sản lượng thực tế và ước tính, trữ lượng và tài nguyên khoáng sản và
thu hồi luyện kim, hoạt động khai thác và rủi ro phát triển liên quan đến các bên quản lý Aureus
Nummus Gold, các hạn chế quy định, hoạt động của các cơ quan chính phủ (bao gồm nhưng không
giới hạn ở những thay đổi về thuế), biến động tiền tệ, môi trường kinh tế toàn cầu, pha loãng, biến
động thị trường chứng khoán và cạnh tranh. Các tuyên bố hướng tới tương lai phải tuân theo các
rủi ro đã biết và chưa biết, sự không chắc chắn và các yếu tố quan trọng khác có thể khiến kết quả
thực tế, mức độ hoạt động, hiệu suất hoặc thành tích của Aureus Nummus Gold khác biệt về mặt

vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý bởi hướng tới tương lai đó các tuyên bố, bao
gồm nhưng không giới hạn: tác động của các điều kiện kinh tế và kinh doanh chung, việc không có
quyền kiểm soát đối với các hoạt động tài nguyên mà từ đó ban quản lý của Aureus Nummus Gold
sẽ mua vàng và các hàng hóa khác và rủi ro liên quan đến các hoạt động đó, bao gồm cả rủi ro liên
quan đến hoạt động quốc tế , quy định của chính phủ và môi trường, kết quả thực tế của các hoạt
động thăm dò hiện tại, kết luận đánh giá kinh tế và thay đổi các thông số của dự án khi kế hoạch
tiếp tục được hoàn thiện, rủi ro về thị trường khoáng sản, biến động giá vàng, biến động tỷ giá hối
đoái và lãi suất tỷ giá, sự biến động của thị trường chứng khoán, cũng như nhiều chỉ số khác các
yếu tố rủi ro tiềm ẩn mà chưa được biết tại thời điểm này. Mặc dù ban quản lý Aureus Nummus
Gold đã cố gắng xác định các yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so
với kết quả được nêu trong các tuyên bố hướng tới tương lai, có thể có các yếu tố khác khiến kết
quả không được như dự đoán, ước tính hoặc dự định. Không có gì đảm bảo rằng những tuyên bố
như vậy sẽ được chứng minh là chính xác, vì kết quả thực tế và các sự kiện trong tương lai có thể
khác biệt đáng kể so với những gì được dự đoán trong những tuyên bố đó. Theo đó, độc giả không
nên quá tin tưởng vào những tuyên bố hướng tới tương lai. Hình ảnh trong tài liệu này, bài thuyết
trình của công ty có thể có hoặc không từ hoặc liên quan đến Aureus Nummus Gold. Ban quản lý
Aureus Nummus Gold không cam kết cập nhật bất kỳ tuyên bố nào về tương lai được chứa đựng
hoặc kết hợp bằng cách tham chiếu, ngoại trừ tuân theo luật (chứng khoán) hiện hành. Hình ảnh và
video trong Bản trình bày này và trong tài liệu thông tin khác, có thể mang tính biểu tượng và có thể
không nhất thiết đề cập đến Aureus Nummus Gold. Bản trình bày này có thể chứa các lỗi hoặc lỗi
chính tả không chủ ý mà ban quản lý Aureus Nummus Gold sẽ tiến hành sửa chữa ngay khi nhận
thấy được. Ban quản lý Aureus Nummus Gold không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các lỗi vô ý
hoặc lỗi chính tả. Ban quản lý Aureus Nummus Gold có thể thay đổi các Điều khoản và Điều kiện
bất cứ lúc nào để đáp ứng với những thay đổi của hoàn cảnh và nhu cầu của thị trường. Các đơn
vị duy nhất được phép phân phối Aureus Nummus Gold là Simplexx Ltd và Quantum Computing Labs
Corporation.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý và thông tin

https://aureus.nummus.gold/

