İDARİ ÖZET
VE ÖN PROTOKOLÜ

" Değişim yaşamın yasasıdır. Ve sadece
geçmişe ya da şimdiye bakanlar,
geleceği kaçırırlar."
- John F. Kennedy -

www.GoldFinX.io

www.GoldFinX.com

İDARİ ÖZET
GoldFinX (GFX), dünya çapında Zanaatkar İşi Küçük Altın Madenlerine (ASGM) finansman
sağlayan ve üretimlerinin payını alan bir FinTech 2.0 şirketidir. Binlerce ton Altın, milyarlarca
Euro değerinde ve değerlendiririlmeyi bekliyor; ihmal edilen bu üretimin engellenmesi, acil
servet oluşumuna yol açmaktadır.

FIRSAT
Endüstri madenciliğinde çalışan 7 milyon insana kıyasla, Zanaatkar İşi

Küçük Altın

Madenlerinde dünya çapında 40 milyon insan çalışmaktadır. Ancak yıllık olarak üretilen
3.000 tonun sadece %20'sini çıkarmaktadırlar. Makul ve kolay bir erişim sağlanmadan,
üretimini artıramazlar. Karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşmada, bu ASGM madencilerine
mekanizasyona yatırım yapma, talep ve unvanlar için ödeme yapma ve işçi çalıştırma
imkânı veriyoruz. GoldFinX iş modeli, son ürün yüksek derecede likit bir varlık sınıfı olan
Altın olduğu için pazar araştırması veya tüketici paneli analizi gerektirmeyecektir. Üretilen
herhangi bir ürünü ticari olarak değerlendirebilen endüstrilerden biridir.

VARLIK DESTEKLİ BİR PARA BİRİMİ
GoldFinX, GiX başına 2 Euro karşılığında 250 milyon GiX tokeni satan bir ICO aracılığıyla
para toplamaktadır. Erken ve seçilmiş alıcılara ön satışta %50 indirim uygulanmaktadır.
Gelirler, 12 farklı ülkede seçilen 15 Altın madeninin sermaye ve işletme maliyetlerini
karşılayacaktır.
Altının ilk üretimi, 2019 yılının son çeyreğinde teslim edilecek ve GiX coinin değerini
desteklemek için süresiz olarak biriktirilecek ve depolanacaktır. 15 maden, sonunda 15
milyar Euro gelir elde edilmeli ve GiX token Altın rezervlerinde 2,25 milyar Euro ile
desteklenmelidir. Tahminimize göre, depolanan varlığın değeri, 16 ay içinde üretilen GiX'in
değeriyle eşleşecektir.
GiX token, 2014 yılının son çeyreğinde büyük kripto borsalarında listelenerek sahiplerine
likidite sağlayacaktır. Altın rezervinde düzenli olarak birikmesi, planın sistemli ve titiz bir
şekilde gerçekleştirilmesi ve dikkatleri üzerine toplamanın GiX piyasa fiyatı üzerinde erken
abonelerinin yararına olumlu bir etkisi olacağı öngörülmektedir.
GoldFinX ayrıca, madenciler genellikle tehlikeli ve toksik koşullarda yaşadıkları için, çevresel
ve sosyal sonuçları en aza indirirken, faydaları en üst düzeye çıkarmak için ASGM'yi resmi
ekonomiye yükseltmek adına iyi bir çözüm sunar. Zararlı kimyasalların kullanımı,
madencilik endüstrisinin bu sermaye açlığı çeken kesiminde çokça görülmektedir.
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Ayrıca, GoldFinX'in teknik ve idari desteğinden ve yeterli fonun sağlanmasından dolayı
küçük ölçekli üreticiler bugünün şartlarındaki %40 ila %60 ile karşılaştırıldığında, şimdiden
belirtilen uluslararası altın fiyatlarının %80 ila %90'ını elde etmeyi umut edebilirler.
Bu yapı, refahı kırsal topluluklara da aktarmak için mükemmel bir yöntem olacaktır.

GÜCÜNÜ BLOCKCHAIN’DEN ALAN BİR SİSTEM
Blockchain teknolojisinin ortaya çıkışı ve kripto paraların üçüncü bir finansal varlık sınıfı
(borç ve özkaynağın yanı sıra) olarak yükselişe geçmesiyle birlikte, artık geleneksel finansal
kurumlar tarafından kabul edilmeyen bir endüstri segmentini finanse etmek için yeni bir
aracımız var.
Blockchain teknolojisine (BCT) dayalı kripto çözümümüz, tüm işlemlerin halka açık bir
deftere kaydedilmesiyle tam şeffaflık sağlar.
Aynı BCT ayrıca, orijinal veri kaynağının çoğaltılamaz ve değiştirilemez bir şekilde
belgelendirilmesi yoluyla bütünlüğün en doğru şekilde belgelenmesi ve güvence altına
alınması için bir Tedarik Zinciri Yönetim Sisteminin oluşturulmasını daha kolay hale getirir.
Bu, gittikçe artan finansal düzenleyici kurumların, belgelenmemiş verileri içeren işlemlerle
daha zorlu hale gelmelerini sağlayacaktır.
Bu "yasallaştırma" çabası sonuç olarak altın üretiminin değerini artıracaktır çünkü
madenciler meşru kanallar aracılığıyla daha yüksek fiyatlarla satış yapabilecekler. Aynı
zamanda, merkezi olmayan bir kooperatif bilgisayar sistemleri ağı fikir birliği (consensus),
işlemleri uygun bir şekilde doğrulayarak, bankaların ve diğer finansal aracıların boğucu
gözetiminin yerini alacaktır.

ADİL TİCARET KRİPTO FİNANSMANI:
“Adil Ticaret Kripto Finansmanı” VERİMLİ DÖNGÜMÜZ şu şekilde çalışır:
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• Blockchain teknolojisi kullanılarak bir varlık destekli kripto para yaratılır ve daha
sonra çok aşamalı ICO'lar aracılığıyla üretiliri ve kamuya satılır.
• Daha sonra, elde edilen gelirler, seçilmiş ve nitelikli ASGM şirketlerinin altın üretimini,
Capex ve Opex'in verimli bir şekilde çıkarılması için ihtiyaçlarını karşılamak üzere
eşdeğer bir miktarda hazırlamak için kullanılır.
• Madenler “Temiz Altın” üretmeye başladığında, GoldFinX'e, önceden ödenmiş olan
miktarın yanı sıra, madenin kullanım ömrünün sonuna kadar gelecekteki tüm üretim
payı da öncelikli olarak teslim edilir
• GoldFinX tarafından alınan değerli metalin iyi bir kısmı saygın uluslararası bankaların
kasalarında süresiz olarak depolanır ve böylece GiX coinin güvenli bir şekilde
desteklenmesi sağlanır.

GiX LİKİDİTESİ
Coin, herhangi bir para biriminden beklenen üç ana işlev olan bir değer birimi, bir takas
aracı ve bir değer deposu olma görevlerini yerine getirirken, ICO'nun tamamlanmasından
sonra büyük borsalarda işlem görecektir: GiX coinin değerine ilişkin spekülasyon için bir
forum oluşturulması ve dolayısıyla mevcut bazı kripto para birimleri gibi potansiyel bir hızlı
etki yaratılması beklenmektedir.
Özel bir GiX Cüzdanı, coin sahiplerinin varlıklarını satış öncesi işlem sırasında ve ICO'nun
piyasaya sürülmesinden önce saklamalarını sağlayacaktır. ICO'nun başlamasından sonra,
coin sahibi, kendi cüzdanını kullanarak varlıklarını saklama ya da GiX Cüzdanını saklama
seçeneğine sahip olacaktır.
GoldFinX ayrıca madencilik ortaklarına borç alışverişi için kripto paraları kullanan yerel ve
uluslararası tedarikçiler, çalışanlar ve hükümetler ile e-ticaret işlevlerini kullanmalarını
tavsiye edecektir. GoldFinX, kripto - kripto, kripto - banka, kripto ATM (fiat) işlemlerine izin
veren bir e-kart çözümünü entegre edebilecektir. Bu, ASGM'lere geleneksel bankacılık
sistemi tarafından sıklıkla unutulan bir grup için mükemmel bir bankacılık-finansal
hizmetler çözümü sağlayacaktır.
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ICO ÖN PROTOKOLÜ
• COIN ADI
GiX

• COIN ÜRETİMİ

Aşama 1: Toplam 1 Milyarlık havuzdan 300 milyon token üretildi

• AŞAMA 1 HARD CAP
250 milyon GiX

Hard cap hedefine ICO'nun ilk aşaması sonunda ulaşılamaması durumunda, GoldFinX,
toplanan miktara dayalı olarak portföyündeki madenlerin belli bir oranında faaliyetlerine
başlayacaktır.

• YOL HARİTASI

Ön satış 31 Mart 2019 tarihinde sona ermektedir.
Ön-ICO 31 Haziran 2019’da sona erecektir.
GiX ICO (İlk Coin Teklifi) resmi olarak 1 Temmuz 2019’da başlayacaktır.

• ÖDEME YÖNTEMLERİ

• Kabul edilen ödeme yöntemleri: Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripple (XRP).
• Banka havalesi Euro ve ABD Doları olarak kabul edilir.
• GoldFinX, kabul edilen kripto ve fiat para birimlerinin listesini değiştirebilir.
• Nakit ödemeler yasal olarak, işlemin gerçekleştiği ülkede izin verilen en fazla tutarda

kabul edilir.

• GIX COIN ICO FİYATI
GiX coin birim fiyatı = 2 €

• İNDİRİM

• Ön satış indirimli fiyat: GiX başına 1 € olarak %50 (31 Mart 2019 tarihinde sona erecektir).
• İndirim süresi seçimiş alıcılar için 31 Mart 2019’dan sonraya uzatılabilir.
• İndirimli fiyat ile satılacak maksimum token sayısı 250 milyondur.

• AKILLI SÖZLEŞME

Solidity'de, Ether ekosistemiyle uyumlu Ethereum platformu üzerine yazılmıştır ve 2019 3.
çeyreğinde GoldFinX tarafından uygulamaya alınacaktır.
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• KAMUYA AÇIK LİSTELEME

Halka açık ve/veya dağıtılmış kripto borsalarında listelenme: 2019 3Ç

• MINIMUM SATIN ALIM (30 Haziran 2019’a kadar)
• 1.000 GiX tokeni için 1.000 Euro

• Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripple (XRP) kullanarak 500 GiX token için 500 Euro.

• KİLİTLEME SÜRESİ

Satın alınan coinler için yoktur.

• 300M COİN’İN DAĞITIMI

• Ön Satış, Ön ICO ve ICO ile abonelere / alıcılara 250.000.000.
• Maliyet olmadan, Ekip, Danışmanlar, Ortaklar, Hizmet Sağlayıcılar ve Ödüller için 50.000.000.

• FONLARIN KULLANIMI

• Altın madeni finansmanına 180 milyon Avro (% 72)
• GiX Satış Maliyeti'ne 25 Milyon Euro (% 10)

• GoldFinX'in işletme sermayesine 20 milyon Euro (% 8)
• GiX pazarlama ve listelemeye 7,5 milyon avro (% 3)
• ICO maliyetine 7,5 milyon Euro (% 3)

• GiX teknik platformu, güvenlik ve cüzdan için 5,0 milyon Euro (% 2)
• Heart of Mine vakfına 5,0 milyon Avro (% 2)
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GoldFinX logosu, GiXCoin, GiXVault, Fair Trade Crypto-Financing, TrueOrigination tedarik
zinciri çözümü, GoldFinX PTE LTD'nin (Ticari markalar beklemededir) mülkiyetindedir.
GoldFinX PTE LTD. - Merkez
10 Anson Road #27-08
International Plaza
Singapur 079903
GoldFinX Inc – Amerika Ofisi

GoldFinX LTD. – Orta Doğu Ofisi

Morgan & Morgan Building

Office 903

PO Box 958, Pasea Estate, Road Town

Fortune Executive Tower Jumeirah Lake

Tortola, British Virgin Adaları

Towers Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

E-posta: info@goldfinx.io

l

info@goldfinx.com

Web sitesi: www.GoldFinX.io

l

www.GoldFinX.com

