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Introducere
Problemele cu care se confruntă investitorii cu privire la cryptocurrency:
Principalul obstacol pe care îl întâmpină potenţialii investitori de cryptocurrency este
incertitudinea valorii sale, care suferă fluctuații semnificative într-un timp scurt (chiar
și de la zi la zi), fiind extrem de vulnerabilă la știrile sau zvonurile de pe piață. Acest
lucru face posibil ca potenţialii investitori să considere aceste investiții ca fiind unele
cu un grad ridicat de risc, în special având în vedere amenințările precum
interzicerea de către anumite ţări sau reglementarea rigidă a cryptocurrency, ceea
ce poate duce la o prăbușire a acesteia.
Soluţia noastră:
Contractul SAVE buy-back acoperă riscul de prăbuşire a monedelor dvs. de tip
crypto. Plătiți un procent din investiția dvs. pentru a-l avea sub acoperire timp de un
an și, în cazul în care cryptocurrency-ul pe care l-ați cumpărat scade sub un anumit
procent din valoarea sa inițială, veți recupera 100% din investiția inițială, după cum
este descris mai jos.
Introducem un nou concept, acoperirea investiției dvs. în cryptocurrency:

UN CONTRACT BUY-BACK INTELIGENT PENTRU CRYPTOCURRENCY
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Cum funcţionează contractul inteligent SAVE buy-back
Prin crearea unui contract inteligent SAVE buy-back, vă păstrați monedele crypto în
siguranță. Dacă se situează sub un anumit procent din valoarea sa inițială, contractul va
cumpăra în mod automat monedele de la dvs. la valoarea inițială exactă.
De exemplu: aveți 1 monedă Z și creați un contract buy-back în timp ce 1 Z = 100 EURO
și procentul convenit pentru buy-back este de 2% (procentul poate diferi pentru fiecare
monedă). În cazul în care 1 Z va valora mai puțin de 2 EURO pentru mai mult de 30 de
zile, contractul inteligent buy-back se va oferi automat să cumpere 1 Z de la
dumneavoastră la valoarea de 100 €.
Vor fi necesare monede crypto SAVE pentru crearea contractului de buy-back
care va costa 7% din valoarea pe care doriți să o acoperiți. Din 7%, 5% se va plăti în
fiat money (EUR) și 2% în monede SAVE, creând astfel nevoia de a cumpăra
monede SAVE. Aceasta se poate realiza în timpul ICO la un preț special sau de pe
piaţă, post-ICO.
De exemplu: costurile de creare a unui contract de buy-back pentru monede crypto în valoare
de 100 de EURO vor fi de 7 €, după cum urmează:
• € 5 se va plăti utilizând mondedă FIAT (EUR);
• € 2 se va plăti utilizând monede SAVE.
Contractul buy-back se execută automat dacă valoarea monedelor incluse în
contractul de buy-back pentru o perioadă de 30 de zile scade sub o medie de
2% din valoarea inițială.
Monedele SAVE pe care le plătiți pentru crearea contractului buy-back sunt
blocate automat pe o durată de un an. Există două scenarii cu privire la ce se
poate întâmpla cu acestea:
1. Valoarea monedelor din contractul buy-back nu scade sub 2% din valoarea inițială
pentru durata de 1 an a contractului buy-back. Veți păstra monedele SAVE care vor fi
deblocate și le puteți utiliza fie pentru achiziționarea unui nou contract buy-back, fie
pentru vânzarea acestuia pe piață în scop de profit;

2. Monedele acoperite de contractul buy-back vor scădea sub 2% din valoarea
inițială în medie timp de 30 de zile, noi vom cumpăra înapoi monedele acoperite
la valoarea inițială și vom recupera monedele SAVE.
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Crearea Smart Contract de buyback
Alegeți moneda pe care doriți să o
acoperiți și cantitatea (investitiția
inițială). Plătiți 5% FIAT (EUR)

Client
Plătiți 2% din suma acoperită în monede
SAVE. Acestea pot fi cumpărate în timpul
ICO sau de pe piață. Monedele SAVE vor
fi blocate timp de 1 an.

Contract inteligent de
buyback
Un contract între părţi se
încheie prin scrierea sa în
formă de cod în blockchain.
Persoanele implicate sunt
anonime, însă contractul este
disponibil în registrul public.

Cumpărăm
monedele acoperite
la valoarea inițială.
Monedele SAVE
sunt transferate la
noi.
Monedele sunt acoperite
timp de un an.
2 Scenarii posibile:

După 1 an, deblocăm monedele
SAVE in portofelul dvs. Puteți folosi
SAVE pentru un nou contract sau le
puteți vinde pe piața pentru profit.

Termeni:
Valoarea inițială: Valoarea monedelor la momentul creării de smart contract
Investiția inițială: Suma de monede de acoperit
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Distribuţie ICO Token
Crowdsale pentru SAVE tokens se va distribui în două etape majore, primul
pentru Private Pre-sale ICO, cel de-al doilea pentru ICO public împărțit în 4 etape. În
termen de o lună de la terminarea crowdsale publice, moneda SAVE va fi publicată la
toate schimburile valutare majore.
Un maxim de 350 de milioane de tokens vor fi generate în timpul ICO - cunoscut sub
numele de hardcap. Nu se vor emite tokens suplimentare ulterior.
Alocaţie

Etapă

Cronologie

Pre-Sale

0

Public

1

Public

2

Public

3

Public

4

4
săptămâni
1
săptămână
1
săptămână
1
săptămână
1
săptămână

Fond
rezervă *

-

TOTAL

-

Preţ
EURO

Tokens

%Gratuit

0.1

50.000.000

10%

0.15

50.000.000

0.15

Tokens
Bonus
5.000.000

Tokens
Total
55.000.000

%
15.7%

5%

2.500.000

52.500.000

15.0%

50.000.000

4%

2.000.000

52.000.000

14.9%

0.15

50.000.000

3%

1.500.000

51.500.000

14.7%

0.15

50.000.000

-

0

50.000.000

14.3%

-

-

89.000.000

-

-

89.000.000

25.4%

-

-

339.000.000

-

11.000.000

350.000.000

100%

*Orice tokens nevândute în etapele private și publice vor rămâne în fondul de rezervă
și vor fi blocate pentru o perioadă de timp
Intervalul aproximativ * pentru fazele ICO este:
• Faza Pre-Sale: 23 februarie– 23 martie 2018
• Pauză între fazele Private și cele Publice: 24 martie - 21 aprilie 2018
• Faza Publică săptămâna 1: 22 - 30 aprilie 2018
• Faza Publică săptămâna 2: 1- 8 mai 2018
• Faza Publică săptămâna 3: 9 – 17 mai 2018
• Faza Publică săptămâna 4: 18 – 25 mai 2018
*Intervalul poate fi modificat în funcție de îndeplinirea obiectivelor Publice și Private.
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Distribuția fondurilor strânse pe durata ICO crowdsale
50% din fondurile strânse în timpul ICO crowdsale vor fi folosite pentru a construi
platforma contractuală buy-back inteligentă şi blockchain, portofelul mobil și web.
15% din fonduri vor fi utilizate pentru marketing, publicitate și reclame pentru a le
promova și pentrua le asigura succesul.

Consultați graficul de mai jos pentru a vedea cum vor fi utilizate toate fondurile:

Distribuţia fondului ICO

Licenţe conţinut 5%
Reţea legală 5%
General şi administraţie 7%

Activitate opereţională 8%
Fond de rezervă 10%

Dezvoltare 50%

Publicitate şi campanii 15%

Licenţe conţinut

Activitate operaţională
Dezvoltare
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Reţea legală
Fond de rezervă

General şi
Administraţie
Publicitate şi campanii
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Foaie de parcurs

Q4 – 2017
Dezvoltarea conceptului:
Drepturi de autor
Dezvoltare web site
Foaie de parcurs.

-

Q1 – 2018
SAVE token ICO:
- Pregătire și lansare SAVE token ICO (site-ul și contractul inteligent)
pentru a începe procesul crowdsale.
- Echipa de dezvoltare va începe să lucreze pentru implementarea
prototipului inițial implementarea SAVE Token.
Q2 - Q3 - 2018

-

Servicii și Proiecte anunțate:
Finalizare servicii posibile (soluții de plată și contract buy-back
inteligent), proiecte (portofel web, portofel mobil) și instrumente
terţe care vor fi utilizate împreună cu SAVE token.
Q3 – 2018
Testarea Performanţei Monedei
Testarea Performanţei SAVE Token - se începe de către echipa de
dezvoltare.
Testarea contractului inteligent.
Q3 – 2018

-

Începerea Dezvoltării Reţelei de Testare a Monedei:
Echipa de dezvoltare urmăreşte dezvoltarea unei reţele de
testare pentru a se asigura că totul funcționează bine în timpul
etapei de dezvoltare.
Q3 - Q4 – 2018

-

Lansarea platformei buy-back
Lansarea site-ului complet de buy-back și contractul inteligent.
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