WHITE PAPER LIGHT
SAVE Token

A introdução do primeiro contrato de buy-back inteligente para
cryptocurrency

www.saveinvest.io

Please take notice: This translated version does not represent the official contract represented by the
original "English whitepaper". As a result use the information in this document as a guide and the English
version available on the website as the official version.
Por favor, tome conhecimento: esta versão traduzida não representa o contrato oficial representado
pelo original "whitepaper inglês". Como resultado, use as informações contidas neste documento como
guia e a versão em inglês disponível no site como a versão oficial.
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Introdução
Os problemas que enfrentam os investidores com respeito ao cryptocurrency:
O principal obstáculo para os potenciais investidores em cryptografia é a
incerteza do seu valor, que sofre flutuações significativas num breve prazo
(mesmo dum dia para outro), sendo extremamente vulnerável às notícias ou
rumores do mercado. Isso faz com que, possivelmente, os potenciais investidores
considerem esses investimentos como tendo um alto grau de risco,
especialmente considerando as ameaças como por exemplo as proibições de
certos países ou a rígida regulação da cryptografia, o que pode levar a um
colapso da cryptocurrency.
A nossa solução:
O contrato SAVE buy-back (compre de volta) cobre o risco de colapso da sua
cryptografia. Você paga uma porcentagem do seu investimento para o ter sob
cobertura por um ano e se a cryptocurrency que comprou abaixe sob uma certa
porcentagem do seu valor inicial, recuperará 100% do seu investimento inicial,
conforme descrito abaixo.
Introduzimos um novo conceito, a cobertura do seu investimento através do
cryptocurrency:

UM CONTRATO BUY-BACK INTELIGENTE PARA CRYPTOCURRENCY
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Como funciona o contrato inteligente SAVE buy-back (recompra)
Ao criar um contrato inteligente de SAVE buy-back, mantém as suas cryptocoínas
(as moedas cryptografadas) em segurança. Se estiver abaixo de uma certa porcentagem
do seu valor inicial, o contrato compra automaticamente as suas moedas com o valor
inicial exato.
Por exemplo: se tiver tem 1 (uma) moeda Z e criar um contrato de buy-back
enquanto 1 Z = 100 EUR e a porcentagem de recompra é de 2% (a porcentagem pode
ser diferente para cada tipo de moeda). Se 1 Z valorar menos de 2 EURO por mais de 30
dias, o contrato inteligente de recompra irá automaticamente oferecer-se para comprar de
você 1 Z por € 100 dólares.
Serão necessárias cryptocoins SAVE para criar o contrato de resgate, que
custará 7% do valor que deseja cobrir. Do 7%, 5% será paga em dinheiro fiat
(EUR) e 2% em moedas SAVE, criando assim a necessidade de comprar moedas
SAVE, que pode ser feita durante o tempo ICO por um preço especial, ou do
mercado após ICO.
Por exemplo: os custos da criação dum contrato de buy-back para cryptocoins nov alor de
100 EUROserá de 7 €,como a seguir:
• € 5 será pago utilizando fiat (EUR);
• € 2 5 será pago utilizando moedas SAVE.
O contrato de recompra é executado automaticamente se o valor das
moedas incluídas no contrato de resgate por um período de 30 dias abaixa sob
uma média de 2% do valor inicial.
As moedas SAVE que paga pela criação do contrato de recompra são
automaticamente bloqueadas por um período de um ano. Há dois cenários sobre o
que pode acontecer com as ditas moedas:
1. O valor das moedas do contrato de recompra não abaixa sob 2% do valor
inicial pelo período de um ano do contrato de buy-back. Você guardará as
moedas SAVE que serão desbloqueadas e poderá usá-las seja para comprar
um novo contrato de recompra, seja para vendê-lo no mercado com fins
lucrativos;
2. As moedas cobertas pelo contrato de recompra abaixam sob 2% do valor inicial
por 30 dias, em média; nós compraremos, pelo valor inicial, as moedas cobertas
e recuperamos as moedas SAVE.
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Assine um contrato inteligente.
Pague 5% em numerário para
cobrir a quantia do investimento
CLIENTE

Compre 2% em moedas SAVE
bloqueadas durante 1 ano

Compramos de volta
as falhas e moedas
SAVE no preço
coberto inicialmente
pelo investimento

1) O colapso do dinheiro a um preço
inferior a 2% do preço do
investimento feito durante 30 dias

Eliberamos a moeda SAVE
bloqueada, que pode ser
transacionada no mercado após
um ano
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Contrato Inteligente para
Recomprar
É celebrado
um
contrato
opcional entre as partes sendo
escrito sob forma de código na
cadeia de blocos.
As pessoas envolvidas são
anônimas, mas o contrato é
disponível no registro público.

O investimento inicial é
coberto durante 1 ano ,
podem surgir 2 scenários

2) O dinheiro não abaixa menos de
2% do preço do seu investimento
durante 30 dias
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Distribuição de ICO Token
Crowdsale para SAVE tokens será distribuído em duas etapas principais, a
primeira para Private Presale-ICO (Pré-venda ICO Privada), a segunda para ICO
dividida publicamente em 4 etapas. Dentro de um mês após a conclussão da múltipla
venda pública (crowdsale), a moeda SAVE será publicada em todas as principais
bolsas de câmbio.
Um máximo de 350 milhões de tokens serão gerados durante o ICO - conhecido como
hardcap. Posteriormente, não serão emitidos tokens adicionais.
Alocação

Etapa

Duração

Preço
€

Pre-Sale

0

4 semanas

0.1

Publico

1

1 semana

0.15

Publico

2

1 semana

0.15

Publico

3

1 semana

0.15

Publico

4

1 semana

0.15

-

-

-

-

-

-

Reserva
de fundos
*
TOTAL

%Grat
uito
10%

Tokens
Bonus

Tokens Total

%

5.000.000

55.000.000

15.7%

5%

2.500.000

52.500.000

15.0%

4%

2.000.000

52.000.000

14.9%

3%

1.500.000

51.500.000

14.7%

-

0

50.000.000

14.3%

89.000.00
0

-

-

89.000.000

25.4%

339.000.0
00

-

11.000.000

350.000.000

100%

Tokens
50.000.00
0
50.000.00
0
50.000.00
0
50.000.00
0
50.000.00
0

*Quaisquer dispositivos tokens que não foram vendidos durante as etapas privadas ou
públicas permanecerão no fundo de reserva e ficarão bloqueados por um tempo.
O intervalo relativo* para as fases ICO é:
• Fase Pre-Sale: 23 de fevereiro – 23 de março de 2018
• Intervalo (pausa) entre as Fases Privadas e aquelas Públicas: 24 de março 21 de abril de 2018
• Fase Pública 1° semana 1: 22 – 30 de abril de 2018
• Fase Pública 2° semana: 1 - 8 de maio de 2018
• Fase Pública 3° semana: 9 – 17 de maio de 2018
• Fase Pública 4° semana: 18 – 25 de maio de 2018
*O intervalo pode ser alterado segundo o cumprimento dos objetivos Públicos e Privados.
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Distribuição dos fundos arrecadados ao longo do ICO crowdsale
50% dos fundos arrecadados durante o ICO crowdsale serão usados para construir a
plataformacontratual inteligente buy-back e blockchain (cadeia de bloqueio), a carteira
móvel e web.
15% dos fundos serão usados para marketing, publicidade e propaganda com o fim
de os promover e lhes assegurar o sucesso.
Consultate o gráfico abaixo para ver como serão usados todos os fundos:

DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO ICO

Licenças de conteúdo 5%
Rede legal 5%
Geral & Administração 7%
Actividade operacional 8%
Desenvolvimento 50%

Fundo de reserva 10%

Publicidade & Campanhias 15%

Licenças de conteúdo
Actividade operacional
Desenvolviment
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Rede legal
Fundo de reserva

Geral & Administração
Publicidade & Campanhias
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Roteiro

Q4 – 2017
Desenvolvimento do conceito:
Direitos autoriais;
Desenvolvimento sítio web;
Roteiro (folha de percurso).

-

Q1 – 2018
SAVE token ICO:
- Prepara e lança o SAVE token ICO (o sítio web e o contrato inteligente)
para começar o processo de crowdsale;
- A equipa de desenvolvimento irá começar a trabalhar para a implementação
do protótipo original SAVE Token
Q2 - Q3 - 2018

-

Serviços e Projetos anunciados:
Finalize os serviços possíveis (soluções de pagamento e contrato
de buy-back inteligente), projetos (carteira web, carteira móvel) e
terceiras ferramentas que serão usados junto com o SAVE token.
Q3 – 2018
Testarea Performanţei Monedei
- O teste do desempenho do SAVE Token é iniciado pela equipe de
desenvolvimento;
Testar o contrato inteligente.
Q3 – 2018

-

Começar a Desenvolver a Rede de Testar a Moeda:
A equipe de desenvolvimento visa desenvolver uma rede de
testes para garantir que tudo funcione bem durante a fase de
desenvolvimento.
Q3 - Q4 – 2018

-

Lançar a plataforma buy-back
Lançar o sítio completo de buy-back e o contrato inteligente.
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