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Sách trắng

Hãy tin tưởng vào đào tiền mật mã



Miễn trừ trách nhiệm và Điều khoản, Điều kiện Pháp lý

Mục đích của Sách trắng này là trình bày các thông tin liên quan đến các khía cạnh kỹ thuật của 
dự án khai thác tiền mật mã của công ty Veritas tới những nhà đầu tư tiềm năng vào Token 
Veritium, với việc đề xuất bán Token. Đây chỉ là tổng quan về dự án đề xuất của chúng tôi. Thông 
tin này không nhằm mục đích đầy đủ và không tạo thành mối quan hệ hợp đồng. Mục đích duy 
nhất của nó là cung cấp thông tin hợp lý cho chủ sở hữu Token Veritium với tiềm năng để họ xác 
định liệu có nên thực hiện, theo ý của mình, một phân tích sâu về công ty với ý định mua Veritium 
Tokens.

Tuy nhiên, nếu bạn quyết định tham gia vào việc mua Token Veritium như là một khoản đầu tư, 
Công ty Veritas cảnh báo bạn rằng đầu tư vào VRTM mang nguy cơ cao.
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Trang web của chúng tôi cung cấp cho bạn truy cập vào thông tin về chúng tôi, các sản phẩm 
và dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn sử dụng trang web này, điều đó có nghĩa là bạn hiểu và 
chấp nhận miễn trừ trách nhiệm pháp lý quan trọng này:

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin trên trang web này được cập nhật và 
chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thể đảm bảo tính chính xác hoặc tính hợp lệ của thông 
tin.
Nội dung của trang web này được cung cấp mà không có bất kỳ sự bảo đảm rõ ràng. Đặc biệt, 
chúng tôi không đảm bảo rằng nó phù hợp hoặc phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào; rằng nó 
là hoàn chỉnh hoặc chính xác; hoặc rằng bất kỳ phần cứng trên đó được lưu trữ không có virus. 
Tính toán trên trang web của chúng tôi chỉ phục vụ như một hướng dẫn. Chúng tôi không đảm 
bảo tính chính xác hoặc đầy đủ tính toán hoặc các ước tính đã nêu hoặc hiển thị trên trang web. 
Bất kỳ hình thức thông tin được hiển thị hoặc hiển thị trên trang web này không phải là bất kỳ hình 
thức tư vấn nào. Trách nhiệm của bạn là tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp để xác định xem 
thông tin có được từ trang web này có phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của bạn hay không. Bạn 
sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ sự tuân thủ nào đối với bất kỳ luật nào áp dụng đối với 
thẩm quyền mà bạn sống / cư trú / vận hành, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về sự 
không tuân thủ của bạn.
Tất cả các thông tin được nêu và hiển thị trên sách trắng này và trang web bao gồm thông tin về 
các dự án, hệ sinh thái, sản phẩm và dịch vụ đều có thể thay đổi mà không báo trước.
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Giới thiệu

Tầm nhìn của chúng tôi -
Tại công ty đào tiền mật mã Veritas. Chúng tôi tin tưởng việc biến năng lượng xanh vào việc đào 
tiền mật mã. Đào tiền mật mã đang có lợi nhuận cao khi đào trên quy mô lớn và rất cần thiết để 
biến điện thành những tài sản số. Trong môi trường ngày nay, Tiền mật mã được đào với quy mô 
toàn cầu. Thứ mà chúng tôi cung cấp tới quý khách hàng là hệ sinh thái thân thiện, bền vững và 
năng lượng tái tạo để đào tiền mật mã, trong một đất nước với môi trường ổn định không bị ảnh 
hưởng bởi những thảm họa tự nhiên.

Hệ sinh thái - 
Chúng tôi có nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực và hợp tác cùng nhau để nâng cao thu nhập từ 
đào tiền mật mã bằng cách cải thiện cả phần mềm và phần cứng. Chúng tôi hướng tới tạo ra các 
sản phẩm có dòng tiền mặt được tạo ra từ mọi khía cạnh, do đó cho phép một lượng lớn hệ sinh 
thái tài chính, với mục đích cuối cùng của chúng tôi là tạo một loại tiền mật mã mà có cổ tức và có 
thể thay thế các đồng tiền khác.
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Hợp tác -

Chúng tôi có giá điện rẻ nhất ($0.0028 đến $0.0035 kWh) quy mô công nghiệp, năng lượng xanh 
tái tạo như là năng lượng mặt trời, điện gió, và hầm sinh học. Chúng tôi sẽ trang bị mỏ đào tiền 
mật mã với công nghệ quản lý nhiệt độ thân thiện môi trường và đồng thời sử dụng hệ thống 
clouds để quản lý và quan sát các mỏ của chúng tôi một cách tự động, điều khiển mọi thứ từ hệ 
thống thông gió tới các máy đào và ASIC.

Kinh phí -
Để đạt được mục tiêu của chúng tôi về cột mốc và lộ trình, chúng tôi sẽ tăng số tiền yêu cầu thông 
qua việc bán token. Các chủ sở hữu thẻ sẽ được thưởng bằng cổ tức chia sẻ lợi nhuận dưới dạng 
Ethereum mỗi quý. Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách này, một nguồn thu nhập lâu dài sẽ có sẵn 
cho chủ sở hữu thẻ của chúng tôi, do đó cũng tăng giá trị vốn token của chúng tôi.
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Chúng tôi hướng tới việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái mà hỗ trợ lẫn nhau ( phát triển 
và kinh tế ). Có nhiều công nghệ và các hoạt động mà chúng tôi theo đuổi:

Sử dụng máy đào tân tiến và hiệu quả và ASIC cho việc tối ưu hóa hệ sinh thái đào mật 
mã.

Tạo Ponos-mining, ứng dụng phần mềm cho phép hệ thống bình thường đào được 
thưởng nhiều tiền mật mã trong suốt quá trình máy tính ở trạng thái nhàn rỗi hoặc bất bì 
thời gian nào người dùng muốn. Một thuật toán sẽ được chọn lựa tiền mật mã để đào dựa 
trên phần cứng máy tính và cũng dựa vào lợi nhuận tiền mật mã. Cân bằng giữa hiệu quả 
và lợi luận , chúng tôi sẽ thiết lập mining pool với nền tảng này.

Chúng tôi sẽ tạo ví hỗ trợ nhiều tiền mật mã, Vidulum mà sẽ hỗ trợ giao dịch với API. Đơn 
giản, ví tiền và giao dịch trên một nền tảng.

Một nền tảng giao dịch, OneMarketStreet. Cho phép người dùng của chúng tôi có thể đầu 
tư vào đồng thời tiền tệ và các tiền mật mã khác, đồng thời theo dõi danh mục đầu tư và 
tiền dư trong thời gian thực. Đây sẽ là nền tảng cho dịch vụ bán lẻ trong tương lai. 
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Hệ sinh thái đào tiền mật mã
Sự phân chia này sẽ là cốt lõi của công việc kinh doanh của chúng tôi và sẽ sử dụng các máy đào 
ASIC tiên tiến và hiệu quả nhất cũng như các máy đào khác. Chúng tôi tin rằng đào tiền mật mã sẽ 
mở rộng trong tương lai và các yêu cầu về năng lượng sẽ tăng lên. Chúng tôi dự định tham gia vào 
phong trào dịch chuyển toàn cầu về các nguồn năng lượng tái tạo và bền vững để đảm bảo rằng 
các hệ sinh thái Proof of Work (PoW) sẽ bền vững về lâu dài. Chúng tôi cũng nhằm mục đích đạt 
được lợi nhuận cao hơn thông qua việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo rẻ tiền và tiến bộ 
công nghệ. Chúng tôi đang hợp tác với KMITL, trường đại học kỹ thuật hàng đầu ở Thái Lan để 
nghiên cứu và phát triển các ASIC hiệu quả hơn và hiệu quả hơn cho việc khai thác tiền mật mã. 
Chi phí hoạt động ở Thái Lan rẻ hơn rất nhiều so với nhiều nước khác, do đó tạo cho chúng tôi một 
lợi thế về lợi nhuận. Chúng tôi sẽ đặt các máy đào của chúng tôi ở các vùng cao nguyên của Thái 
Lan ngay tại các nguồn năng lượng. Những vùng cao này có nhiệt độ trung bình từ 25 đến 30 độ C 
quanh năm. Chúng tôi có nguồn nước dồi dào ở gần các địa điểm này sẽ cho phép chúng tôi khai 
thác hệ thống làm mát nước của chúng tôi, hệ thống làm mát độc quyền của chúng tôi sẽ không 
chỉ giữ cho mìn mát mẻ mà còn cho phép các máy đào sử dụng năng lượng ít hơn và có lợi nhiều 
hơn trong lâu dài chạy. Chúng tôi sẽ ra mắt một bảng điều khiển / GUI cho chủ sở hữu token của 
chúng tôi để theo dõi trong thời gian thực tổng số tỷ lệ băm của chúng tôi và những gì chúng tôi 
đang khai thác. Chúng tôi rất khác với khai thác đám mây, trong đó chúng tôi muốn minh bạch nhất 
có thể. Như vậy, tên Veritas Mining. Chúng tôi tin tưởng vào trách nhiệm giải trình và sự minh bạch 
đầy đủ về quyền lợi khai thác tiền mật mã và lợi tức đầu tư cho chủ sở hữu token của chúng tôi. 9



Ponos-Mining & Mining Pool 

Ponos-Mining là một chương trình trong đó chúng tôi muốn cho phép người sử dụng hàng ngày 
để khai thác cho các loại tiền mật mã sử dụng máy tính cá nhân của họ bất cứ khi nào họ muốn. 
Chương trình sẽ có các thuật toán, trong đó có thể benchmark của phần cứng của người dùng và 
sau đó chọn tiền mật mã nào hiệu quả nhất và lợi nhuận để đào. Chỉ cần đặt thông số, điều này sẽ 
cho phép bất cứ ai không biết đào có thể đào. Trong bối cảnh hiện nay, đào tiền mật mã vẫn còn 
rất "xa lạ" đối với hầu hết mọi người. Điều gì làm cho người ta tránh khỏi đào tiền mật mã là thời 
gian cần thiết để hiểu về những gì cơ bản của việc đào tiền mật mã là gì, phần cứng nào để mua, 
cách thiết lập nó và sau đó, làm thế nào để khắc phục sự cố xảy ra. Cuối cùng, làm thế nào để tối 
ưu hóa hoạt động của để đảm bảo rằng số tiền một máy đào có thể sinh lợi. Và hầu hết mọi người 
làm điều này với một công việc ban ngày. Chúng tôi ở đây để làm cho việc đào mật mã dễ dàng, 
vui vẻ và mang tính giáo dục.

Với khía cạnh của rất nhiều máy tính nhàn rỗi không làm gì, nhưng sức mạnh rút ra trong thời 
gian , quy mô sẽ rất lớn nếu nó đạt được và nếu được tiếp thị thành công, có thể sẽ là một trong 
những pool khai thác lớn nhất trong vũ trụ tiền mật mã.
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Ví & Giao dịch
Chúng tôi cũng sẽ tạo ra một ví Vidulum. mà có thể lưu trữ và giao dịch các loại tiền mật mã khác 
nhau. Ví sẽ cho phép trao đổi liền mạch từ bất kỳ tiền mật mã nào đến tiền mật mã khác trong nền 
tảng tích hợp trao đổi. Cổ tức hàng quý cũng sẽ được ghi có vào ví này khi nó được phát triển. Và 
khi máy đào của chúng tôi phát triển về quy mô và giá trị, chúng tôi tin rằng token của chúng tôi 
cũng sẽ được đánh giá cao khi cổ tức tăng lên và không bị mờ nhạt như các đồng tiền khác kém 
hiệu quả do token của chúng tôi không thể đào được và có nguồn cung cố định lưu thông trên thị 
trường, token để sử dụng làm trái phiếu hoặc tài sản thuộc loại nào đó có thể thay thế được và có 
thể sử dụng như thế chấp hoặc ký quỹ nếu có yêu cầu. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với các ngân 
hàng trong tương lai để phát hành thẻ tín dụng để rút tiền tệ hoặc sử dụng như một thẻ tín dụng 
với các token là tài sản thế chấp cho các hạn mức tín dụng. Ví sẽ cho phép người dùng theo dõi 
giao dịch của họ trong thời gian thực thông qua nền tảng của nó.

Đối với tính năng bảo mật / xác thực / mã hóa:
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Chứng chỉ xác thực miền chứng nhận SSL (Secure 
Sockets Layer)
Đa chữ kí cho ví
Xác nhận / xác thực tin nhắn SMS
Khóa bảo mật riêng tư an toàn
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OneMarketStreet 

Chúng tôi mong muốn phát triển nền tảng OneMarketstreet của chúng tôi để phục vụ như một 
sàn giao dịch mà người dùng của chúng tôi sẽ có thể duyệt và tìm kiếm bất kỳ loại đầu tư tài 
chính hoặc phương tiện đồng thời cả tiền tệ và tiền mật mã, thực hiện giao dịch cho các loại tiền 
tệ khác hoặc các loại tiền tệ khác và theo dõi dữ liệu của người dùng thu nhập đầu tư theo thời 
gian thực. Khi nhiều dịch vụ tài chính đang hướng tới công nghệ chuỗi khối, chúng tôi tin rằng 
nền tảng này sẽ là một nền tảng tương lai.

Chúng tôi cũng tin rằng trong tương lai gần, các nhà bán lẻ sẽ có thể sử dụng nền tảng thương 
mại của chúng tôi để khởi chạy các sản phẩm của họ và quảng cáo trên đó. Tất cả những điều 
này đang được lên kế hoạch với cơ sở tạo ra một mã token được cổ phần..
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Tổng quan & Viễn cảnh 

Hình thức doanh thu: 
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3. 
Khả năng sinh lợi cao 
hơn do tính kinh tế của 
quy mô, làm giảm chi phí 
của thiết bị đào tiền mật 
mã, cải tiến tốt hơn hệ 
thống làm mát sẽ làm 
giảm việc sử dụng năng 
lượng do đó tăng khả 
năng sinh lời. 

1. 
Thu nhập về giá trị của 
tiền mật mã sẽ được tích 
luỹ hàng năm. Bitcoin đã 
phát triển rất lớn mạnh 
trong suốt 6 năm qua và 
không có dấu hiệu chậm 
lại hoặc dừng lại.
4. 
Phí môi giới từ nền tảng 
ví của chúng tôi sẽ tích 
hợp trao đổi API trong 
chính nó để trao đổi tiền 
mật mã này đến loại tiền 
khác liền mạch, một khi 
cả hai được phát triển. 

2. 
Lệ phí từ nền tảng Ponos 
Mining  của chúng tôi và 
Mining Pools đã được 
đưa ra thị trường và 
thành công, có lẽ sẽ là 
nguồn thu nhập cao nhất 
của chúng tôi. 

5. 
Quảng cáo và lệ phí giới 
thiệu từ nền tảng thị 
trường của chúng tôi 
trong đó sẽ cho phép 
người dùng duyệt và mua 
các khoản đầu tư, xây 
dựng danh mục đầu tư 
của họ và theo dõi chúng 
theo thời gian thực. 



Chúng tôi tin rằng trong vòng 5 năm tới, chúng tôi sẽ là một trong những người dẫn đầu trong việc 
đào tiền mật mã do nơi chúng tôi đặt trụ sở, Thái Lan có rất nhiều đất và các nguồn năng lượng tái 
tạo dưới dạng năng lượng mặt trời, gió, chất thải sinh học và khí sinh học. Việc vận hành ở Thái 
Lan cũng rẻ hơn rất nhiều hơn hoạt động ở các nước khác. (ví dụ như một nhân viên kỹ thuật viên 
CNTT hàng năm có mức lương khoảng 450 USD với đầy đủ trợ cấp xã hội). Và do đó thúc đẩy lợi 
nhuận của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể mở rộng nhanh hơn vì chi phí cho cơ sở hạ tầng và 
lao động cũng thấp hơn nhiều so với hầu hết các nước khác.

Chúng tôi nhằm mục đích cuối cùng thiết kế và đổi mới ASICs riêng của chúng tôi và chương trình  
phần mềm mà sẽ tối ưu hóa đào tiền mật mã đến mức hiệu quả cao nhất có thể. Chúng tôi đang 
làm việc để phát triển và đổi mới ASICs tốt hơn với tỷ lệ băm trên mỗi watt sử dụng cao hơn. Do 
đó, nhận được quyền băm nhiều hơn với cùng một lượng năng lượng được sử dụng.

Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục mở rộng việc đào tiền mật mã và cạnh tranh với Nga và Trung 
Quốc trong cuộc chạy đua đào tiền mật mã toàn cầu. Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng chúng ta đang 
ở giai đoạn đầu khai thác tiền mật mã, mặc dù những khó khăn có thể tăng lên, giá trị của các tiền 
mật mã cũng như các bản fork xuất hiện từ đồng tiền mật mã đã có. Khai thác tiền mật mã luôn 
luôn là một phần thiết yếu của tiền mật mã và công nghệ blockchain trong đó tất cả chúng đều dựa 
trên. Trong tương lai, chúng tôi muốn cho phép các chủ sở hữu token của chúng tôi sử dụng các 
token của họ như một hình thức tài sản trái phiếu hoặc tài sản thế chấp để đạt được hạn mức tín 
dụng hoặc tín dụng vì bất kỳ lý do gì họ muốn. Tiền mật mã được ủng hộ với một nguồn cổ tức và 
thu nhập. Tạo khả năng thay thế bằng token của chúng tôi là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi. 14 



Việc sử dụng vốn 

Số tiền thu được từ việc bán 
token sẽ được phân bổ cho chi 
phí phần cứng, cơ sở hạ tầng, 
tiếp thị, pháp lý và tư vấn. 

Chúng tôi dự định sử dụng 1% số 
tiền thu được để mua BNT để tạo 
ra một  token Bancor  trao đổi 
giữa BNT và VRTM, do đó tạo ra 
tính an toàn và tính thanh khoản 
nội tại cho token Veritium của 
chúng tôi.

15 

Phần cứng
75%

Bancor Token 

1%

1%

Cơ sở hạ tầng
Pháp lý10%

Vận hành 
10%

Marketing 

3%

Việc sử dụng số tiền thu được sẽ tương tự như phần trăm trong tất cả các mốc thời gian:
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Cột mốc 1 

Trong mốc quan trọng đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi mong muốn tăng tối thiểu 1 triệu đô la 
Mỹ. 75% quỹ sẽ được sử dụng để mua phần cứng khai thác tiền mật mã tiên tiến và hiệu quả 
nhất (750USD). Chúng tôi sẽ mua các máy đào ASIC SHA-256, các máy đào GPU / ASICs và 
ASIC X11 được kích hoạt thuật toán Scrypt theo thứ tự ban đầu của chúng tôi.

Vận hành Hệ sinh thái đào tiền mật mã  dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng 4 đến 10 tuần kể từ khi 
đóng cửa việc bán token. Ngày bắt đầu khai thác tiền mật mã hoàn toàn phụ thuộc vào việc phân 
phối theo lịch trình của nhà sản xuất. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được dòng chảy tiền mật mã 
trong vòng vài giờ sau khi được khai thác. Chúng tôi mong đợi một cách thận trọng tỷ lệ 20% từ 
lợi tức đầu tư mỗi tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động đào tiền. Chúng tôi dự định tăng tỷ lệ này 
lên 60% / tháng bằng phương pháp kinh tế về quy mô và hiệu quả sử dụng năng lượng. Nền 
tảng và bảng điều khiển để theo dõi dòng chảy tiền mật mã cho chủ sở hữu token của chúng tôi 
đang trong quá trình phát triển kể từ thời điểm viết.

Ra mắt Ponos-Mining trong vòng 4 đến 6 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động đào tiền của chúng 
tôi. Doanh thu từ Ponos-Mining sẽ được thu với mức phí 5% của tất cả các hoạt động đào tiền từ 
tổng số mining pool. Sự cân bằng  95% sẽ được cộng vào ví khách hàng. 
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0.00 

0.00 

0.00 

N.A

2018 

2.090 

1.200 

3.290 

50% 

1.645 

0.987 

0.987

2019 

2.404 

1.380 

3.784 

52% 

1.967 

1.180 

2.167

2020 

3.004 

1.725 

4.729 

55% 

2.601 

1.561 

3.728

Triệu USD

Eco-mining 

Ponos-Mining 

Tổng doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận

Doanh thu

Cổ tức

Cộng dồn cổ tức

2018 2019

2020

Ponos-Mining được đưa ra thị trường và ước tính thận trọng 

Cột mốc 1

20172017 2020



Giả định :

Doanh thu cho ECO-Mining được tính toán dựa trên việc tối ưu hóa việc sử dụng 75% số tiền thu 
được để bán các token để xây dựng hệ thống đào có ASICs và GPU có lợi nhuận cao nhất, với 
chiết khấu khác biệt là 30% so với lợi nhuận gộp đã được tính. Ponos-Mining được tính bằng 5% 
của tất cả lợi nhuận khai thác tiền mật mã đạt được trong tổng số tiền của tất cả người dùng. 
Tăng lợi nhuận khi việc đào tiền mật mã mở rộng và hiệu quả tăng lên.

Lợi nhuận sinh thái thu được có thể được duy trì ở mức hiện tại ngay cả khi sự khó khăn gia tăng 
do cải thiện hiệu quả:

1. Quy mô về kinh tế

2. Cải tiến các thuật toán độc quyền

3. Tiền mật mã mới fork khối chuỗi

4. Cải tiến Hệ thống làm mát

5. Bán lại thiết bị cũ trong quá trình nâng cấp

6. Đổi mới ASICs độc quyền   18 



Cột mốc 2
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0.00 

0.00 

0.00 

N.A

2018 

4.509 

1.500 

6.009 

50% 

3.005 

1.803 

1.803

2019 

5.185 

1.725 

6.910 

52% 

3.593 

2.156 

3.959

2020 

6.482 

2.156 

8.638 

55% 

4.751 

2.851 

6.809

Triệu USD 

Eco-mining 

Ponos-Mining 

Tổng doanh thu

 Tỷ suất lợi nhuận 

Doanh thu

 Cổ tức

 Cộng dồn cổ tức

2018 2019 2020

Đạt được tổng cộng 2,5 triệu đô la Mỹ thông qua việc bán token và một lần nữa để đầu tư trực 
tiếp 75% vào các giàn khai thác tiền mật mã và ASICs với nhiều chi tiết cụ thể và tích hợp chúng 
vào cơ sở hạ tầng để khai thác. Một lần nữa, thận trọng mong đợi một tỷ lệ 20% từ lợi tức đầu 
tư mỗi tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động khai thác tiền mật mã. Và một lần nữa, chúng tôi dự 
định tăng tỷ lệ này lên 60% / tháng nhờ quy mô về kinh tế, hiệu quả sử dụng năng lượng và với 
sự hỗ trợ kỹ thuật để giảm chi phí hoạt động với cột mốc thứ hai đạt được.

Cột mốc 2

20172017 
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Cải tiến công nghệ để giảm chi phí hoạt động và tăng lợi nhuận, chúng tôi sẽ sử dụng thuật toán 
quản lý đám mây và các thuật toán độc quyền để giám sát toàn bộ hoạt động đào tiền mật mã để 
đạt được hiệu suất tối ưu và đảm bảo rằng tất cả phần cứng đang hoạt động với mức băm tốt 
nhất có thể. Và cũng để đảm bảo rằng tất cả các tuổi thọ phần cứng được duy trì cho càng lâu 
càng tốt.

Cột mốc 3

Khi đạt được 4 triệu đô la Mỹ thông qua việc bán token độc lập của chúng tôi và một lần nữa đầu 
tư 75% trực tiếp vào các giàn đào tiền mật mã và ASICs với nhiều chi tiết cụ thể và tích hợp chúng 
vào cơ sở hạ tầng. Một lần nữa, thận trọng mong đợi một tỷ lệ 20% từ lợi tức đầu tư mỗi tháng kể 
từ khi bắt đầu hoạt động khai thác mỏ. Và một lần nữa, chúng tôi dự định tăng tỷ lệ này lên 60% 
mỗi tháng nhờ về quy mô kinh tế, hiệu quả sử dụng năng lượng và với sự hỗ trợ kỹ thuật về giảm 
chi phí hoạt động với cột mốc thứ ba đạt được.

Chúng tôi sẽ xây dựng ví tiền đựng nhiều đồng tiền mật mã khác nhau, Vidulum trên Ethereum 
Blockchain. Ví của chúng tôi sẽ bắt đầu giai đoạn phát triển khi đạt được mốc quan trọng thứ ba, 
đồng thời với việc tung ra các hoạt động khai thác tiền mật mã của chúng tôi. Mục tiêu sẽ được 
đưa ra vào quý IV năm 2018. Doanh thu dự kiến của chúng tôi từ nền tảng Ponos-Mining sẽ tăng 
do ngân sách tiếp thị cao hơn.
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2017 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

N.A

2018 

7.477 

2.000 

0.500 

9.977 

50% 

4.989 

2.993 

2.993

2019 

8.599 

2.300 

0.625 

11.524 

52% 

5.992 

3.595 

6.588

2020 

10.748 

2.875 

2.025 

15.648 

55% 

8.607 

5.164 

11.752

 Triệu USD  

Eco-mining 

Ponos-Mining 

Vidulum 

Tổng doanh thu

 Tỷ suất lợi nhuận 

Doanh thu

 Cổ tức

 Cộng dồn cổ tức

2017 2018 2019 2020

Cột mốc 3

Thu nhập từ Vidulum dựa trên nghiên cứu thị trường và lệ phí là 0,25% của tất cả các giao dịch được thực hiện.
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Tính năng Bảo mật / Xác thực / Mã hóa cho ví sẽ bao gồm:

1. Xác thực hai yếu tố (2FA)

2. Giấy chứng nhận xác thực tên miền Secure Sockets Layer (SSL)

3. Chìa khoá bảo mật riêng tư

4. Ví đa chữ kí

5. Xác Nhận / Xác Nhận SMS

6. Các nền tảng để tích hợp vào các phương tiện đầu tư tiền mật mã 
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Cột mốc 4

Khi đạt được mức 7,5 triệu đô la Mỹ thông qua giai đoạn thứ tư của đợt bán này, 75% số tiền nhận 
được sẽ được mua vào máy đào tiền mật mã và ASICs với nhiều chi tiết cụ thể và tích hợp chúng 
vào cơ sở hạ tầng. Một lần nữa, thận trọng mong đợi tỷ lệ 20% trên lợi tức đầu tư mỗi tháng kể từ 
khi bắt đầu hoạt động khai thác tiền mật mã. Và một lần nữa, chúng tôi dự định tăng tỷ lệ này lên 
60% / tháng bằng các biện pháp về quy mô kinh tế, hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm sử dụng 
năng lượng bằng các phương tiện làm mát tiên tiến và hiệu quả hơn và với sự hỗ trợ kỹ thuật về 
giảm hoạt động chi phí với mốc thứ tư đạt được.

Ví của chúng tôi, Vidulum và trao đổi tích hợp sẽ được phát triển trong vòng 6 đến 9 tháng, do đó 
cho phép giao dịch hầu hết các đồng tiền mật mã. Cho phép doanh thu bổ sung từ giao dịch ví tiền 
trong chính nó và trao đổi API được tích hợp vào nó.

Sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu và phát triển nền tảng thương mại của chúng tôi, 
OneMarketStreet. Với ngân sách lớn hơn cho nghiên cứu và phát triển, chúng tôi hy vọng sẽ có nó 
trong các giai đoạn beta vào cuối năm 2018.

Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu tạo ra các thuật toán tùy chỉnh để giám sát và tối ưu hóa khai thác tiền 
mật mã, nghiên cứu và đổi mới các ASIC tiên tiến và hiệu quả hơn và có thể là các ASIC mới cho 
các thuật toán chưa được ASICs đào.
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2017 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

N.A

2018 

10.960 

2.500 

1.000 

0.000 

14.460 

50% 

7.230 

4.338 

4.338

2019 

12.604 

2.875 

1.400 

1.000 

17.879 

52% 

9.297 

5.578 

9.916

2020 

15.755 

3.594 

2.170 

1.400 

22.919 

55% 

12.605 

7.563 

17.479

Triệu USD  

Eco-mining 

Ponos-Mining 

Vidulum 

One MarketStreet 

Tổng doanh thu

 Tỷ suất lợi nhuận 

Doanh thu

 Cổ tức

 Cộng dồn cổ tức

2017 2018 2019 2020

Cột mốc 4

Doanh thu OneMarketStreet được ước tính dựa trên nghiên cứu thị trường từ các sàn giao dịch trực tuyến
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Cột mốc 5

Khi đạt được 15 triệu đô la Mỹ thông qua giai đoạn thứ 5 của đợt bán token này, 75% số tiền nhận 
được sẽ được mua vào máy đào tiền mật mã và ASICs với nhiều chi tiết cụ thể và tích hợp chúng 
vào cơ sở hạ tầng. Một lần nữa, thận trọng mong đợi tỷ lệ 20% trên lợi tức đầu tư mỗi tháng kể từ 
khi bắt đầu hoạt động đào tiền mật mã. Và một lần nữa, chúng tôi dự định tăng tỷ lệ này lên 60% / 
tháng bằng các biện pháp về quy mô kinh tế, hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm sử dụng năng 
lượng bằng các phương tiện làm mát tiên tiến và hiệu quả hơn và với sự hỗ trợ kỹ thuật về giảm 
hoạt động chi phí với bước thứ năm đạt được.

Bây giờ chúng ta có thể thu được lợi nhuận từ quy mô kinh tế thông qua các đơn đặt hàng mua số 
lượng lớn GPU, giàn khai thác tiền mật mã và ASICs. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho các đối tác 
phương pháp xanh hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn để làm mát hệ thống và sử dụng các quỹ nghiên 
cứu để phát triển ASICs độc quyền hiệu quả hơn và phần mềm tùy chỉnh. Với ngân sách nghiên 
cứu và phát triển cao hơn, chúng tôi sẽ có thể phát triển và khởi động nền tảng của chúng tôi thậm 
chí nhanh hơn và đồng thời với nhau.

Với ý định này, chúng tôi mong muốn mở ví của chúng tôi tích hợp với giao diện trao đổi trong quý 
2 năm 2018 và khởi động nền tảng thương mại của chúng tôi trong quý IV năm 2018.
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2017 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

N.A

2018 

27.240 

3.000 

1.500 

0.00 

31.740 

55% 

17.457 

10.474 

10.474

2019 

31.326 

3.450 

1.875 

2.50 

39.151 

57% 

22.316 

13.390 

23.864

2020 

39.158 

4.313 

3.275 

3.5 

50.245 

60% 

30.147 

18.088 

41.952 

Triệu USD  

Eco-mining 

Ponos-Mining 

Vidulum 

One MarketStreet 

Tổng doanh thu

 Tỷ suất lợi nhuận 

Doanh thu

 Cổ tức

 Cộng dồn cổ tức

2017 2018 2019 2020

Cột mốc 5

OneMarketStreet Doanh thu dựa trên 1,5% của tất cả các khoản phí giao dịch và doanh thu 
quảng cáo. Tăng thêm lợi nhuận biên do theo quy mô kinh tế .
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Đào tiền mật mã là gì & Cách một máy đào hoạt động?

Khi một người sử dụng yêu cầu một giao dịch gửi hoặc nhận một đồng tiền mật mã, giao dịch được gửi 
đến một loạt các máy tính được gọi là các nút và sau đó gửi đi vào blockchain. Blockchain sau đó hoạt 
động bằng cách gửi một sổ cái kỹ thuật số để được xác minh bởi một số máy tính khác nhau được gọi là 
thợ đào. Những người đào tiền này chủ yếu xác minh và đóng dấu chấp thuận của họ lên giao dịch và gửi 
nó tới máy tính kế tiếp để xác minh thêm. Chu kỳ này tiếp tục và khi các giao dịch mới được yêu cầu và xử 
lý. Bước xác minh này được gọi là Bằng chứng của công việc (PoW) và bao gồm việc sử dụng sức mạnh 
tính toán để xử lý và giải quyết các phương trình toán học phức tạp. Và như là một phần thưởng cho thời 
gian và sức mạnh tính toán, những thợ đào tiền này nhận được một lượng tiền nhất định của các loại tiền 
tệ mật mã cho mỗi khối mà họ tìm thấy thành công và quá trình này giữ cho blockchain an toàn.

Máy đào là phần cứng là các đơn vị xử lý đồ hoạ (GPU) hoặc các mạch tích hợp cụ thể ứng dụng (ASIC) 
chạy với công suất tối đa 24 giờ, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. Không có phần còn lại cho những 
phần cứng này. Với sự căng thẳng và xử lý không ngừng, hỏng hóc đối với các máy này chắc chắn là 
thường xuyền xảy ra. Và gửi máy để sửa chữa hoặc để thay thế máy đào sẽ có nghĩa là thời gian bị mất 
trong khai thác tiền mật mã và giảm lợi nhuận mỗi giây. Đối với máy đào của chúng tôi, chúng tôi có các kỹ 
thuật viên, họ sẽ kiểm soát mọi máy đào thông qua nền tảng quản lý đám mây của chúng tôi. Nền tảng 
quản lý đám mây hoạt động bằng cách cung cấp dữ liệu liên tục được chuyển tiếp tới hệ thống điện toán 
đám mây, trong đó các kỹ thuật viên sẽ theo dõi và nếu có sự cố hoặc sự cố, kỹ thuật viên có thể tinh 
chỉnh, sửa chữa hoặc thay thế nếu cần thiết, gần như ngay lập tức. Do đó đảm bảo rằng không có thời 
gian lãng phí. 
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Sự khác biệt của chúng tôi với các đối thủ ?
Chúng tôi đã thấy nhiều công ty đào tiền mật mã đám mây khác che giấu vị trí và loại nguồn năng 
lượng mà họ sử dụng. Điều này được thực hiện bởi vì họ muốn giấu bí mật thương mại của họ và 
ngăn chặn đối thủ cạnh tranh biết nguồn năng lượng giá rẻ xuất phát từ đâu. Họ tiếp tục từ chối nói 
rằng tỷ lệ hash của họ là chính xác , vì bí mật thương mại và sự sợ hãi của cạnh tranh. Nhưng 
chúng tôi, là Công ty Khai thác mỏ Veritas, chúng tôi tin tưởng vào sự minh bạch đầy đủ.

Về cơ bản những gì để đào tiền mật mã là chi phí điện và hoạt động để duy trì nó. Chúng tôi có 
những điều tốt nhất. Thứ nhất, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận và hợp tác với một trong những 
công ty năng lượng tái tạo lớn nhất của Thái Lan. Các máy đào của chúng tôi được xây dựng trên 
các địa điểm giống như các trang trại năng lượng mặt trời, gió, chất thải sinh học và năng lượng 
sinh học. Các địa điểm có rất nhiều không gian cho chúng tôi để thiết lập máy đào của chúng tôi. 
Tổng diện tích đất sẵn có cho chúng tôi sử dụng ở cả 3 địa điểm ở các bang Suphanburi, Saraburi 
và Khao Yai là gần 100 Rai. Khi chuyển đổi sang mét vuông là 160.000 m 2 (Một trăm sáu mươi 
ngàn mét vuông). Về cơ bản, chúng ta không phải sợ hết không gian để mở rộng việc đào tiền của 
chúng tôi. Mỗi địa điểm có công suất dư thừa ít nhất 15mW (15 Mega watt). Chúng tôi sẽ mua điện 
từ họ với giá thành từ 0,028 USD đến 0,035 USD / kWh và dựa trên nghiên cứu của chúng tôi, 
chúng tôi có thể cạnh tranh với Bắc Âu, Nga hoặc Trung Quốc về chi phí điện. Và nó cũng có thể 
tái tạo, bền vững và thân thiện với môi trường.
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Nhiều người nghĩ rằng Thái Lan đang nóng và máy đào dễ bị quá nhiệt. Vâng, đầu tiên, các địa 
điểm mà chúng tôi đã xây dựng trên cao nguyên vì các tua-bin gió cần được xây dựng ở các khu 
vực cao hơn. Chúng được xây dựng trên các vùng đất không bao giờ dễ bị ngập lụt trong trường 
hợp có bão sấm sét lớn do đây là các trang trại năng lượng bao gồm các trang trại năng lượng mặt 
trời lớn, các nhà máy điện sinh học và các nhà máy điện thải.  Ở những vùng cao nguyên này, 
nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ trong suốt cả năm. Giảm đến 18 độ C vào buổi tối và đêm. Có 
những con sông nhỏ chảy trong khu vực và chúng tôi dự định sẽ sử dụng nước chảy để giữ cho 
máy đào của chúng ta mát mẻ. Và cũng miễn phí về nguồn nước. Chúng tôi đang hợp tác với 
KMITL, trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Thái Lan để phát triển và đổi mới cách làm mát hiệu 
quả hơn và chi phí hiệu quả hơn

Tương lai của đào tiền mật mã

Khi chúng ta khám phá và phát triển các tiến bộ công nghệ trong dải đào tiền mật mã, tương lai đào 
tiền mật mã chỉ có thể có lợi hơn về mặt nền kinh tế về quy mô cho cơ sở hạ tầng và chi phí hoạt 
động. Các nguồn năng lượng giá rẻ, bền vững và tái tạo sẽ là cách duy nhất chúng ta có thể có lợi 
trong tương lai. Tuy nhiên, luôn có các loại tiền mật mã mà vẫn có thể được khai thác bằng  CPU 
hoặc GPU bình thường do các thuật toán độc nhất của chúng.
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Trong tương lai, một số tiền mật mã mới có thể hạn chế khả năng của các máy đào ASIC  trong nỗ 
lực để đảm bảo rằng các blockchain đằng sau chúng sẽ không bị kiểm soát bởi các thực thể tiền 
mật mã lớn có thể thực hiện cuộc tấn công 51% vào nó. Resistance ASIC sẽ giữ cho hệ thống 
phân cấp.

Việc khai thác tiền mật mã trong tương lai sẽ bắt đầu ngay lập tức, chúng tôi muốn thay đổi quyền 
băm toàn cầu thành các nguồn năng lượng bền vững, có khả năng tái tạo và sinh thái thân thiện 
và để lại ít carbon footprint càng tốt. Vì vậy, Cho phép Proof of Work (PoW) được bền vững khi 
yêu cầu về điện toán gia tăng với mỗi mức độ tăng độ khó.

Máy đào của chúng tôi sẽ là kết hợp của ASICs và GPUs. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chi tiêu 60% quỹ 
được phân bổ cho xây dựng đào tiền cho GPUs vì GPU có thể khai thác tất cả các loại tiền  mật 
mã, do đó linh hoạt hơn. Chúng tôi cũng nghiên cứu và phát triển các thuật toán để theo dõi và 
quyết định tiền mật mã nào có lợi nhất cho tỷ lệ băm. Chương trình sau đó sẽ chuyển các GPU 
sang đào tùy theo mức nào có lợi nhất tại bất kỳ thời điểm nào.



Các đồng tiền mật mã mà chúng tôi đang đào 

Tính đến thời điểm viết vào tháng 10 năm 2017, Đào tiền Ethereum vẫn có lợi nhuận cao trong 2-3 
năm tới vì các giao thức và cách sử dụng Ethereum. Nó giống như một nền tảng, trong đó có thể 
tạo ra nhiều loại tiền mật mã và được cung cấp với các hợp đồng thông minh. Tokens giống như 
chúng ta dựa trên cơ chế Ethereum blockchain.
Độ khó Ethereum sẽ chỉ tiếp tục tăng khi nhiều người đào và chiều cao khối cao hơn. Tuy nhiên, có 
rất nhiều loại tiền mật mã mà chúng tôi sẽ khai thác mỏ cho các máy đào GPU của chúng tôi. Sau 
đây là danh sách các đồng tiền mật mã:

Với các máy đào ASIC của chúng tôi, chúng tôi sẽ khai thác những đồng sau:

1. Bitcoin / Bitcoin Cash

2. DASH

3. Litecoin

Chúng tôi tin rằng tương lai của thuật toán Scrypt rất sáng và nhiều thuật toán mã hóa mới sẽ sử 
dụng thuật toán đó. Do đó, chúng tôi sẽ đầu tư nhiều hơn vào các máy đào Scrypt ASIC hơn các 
máy đào ASIC có thuật toán khác.

1. Ethereum

2. Ethereum Classic

3. ZCash

4. Classic

5. Ubiq

6. Monero

7. SiaCoin

31
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Cấu trúc Token & Phát hành

Mã Token 
Tổng số Token đã phát hành

Tỉ giá
 Ngày mở bán trước

Ngày mở bán trước thưởng Token 
Tổng số mở bán trước Token 

Thanh toán trước tối thiểu
 Ngày mở bán chính thức

 Mở bán tuần 1 & 2 và thưởng

Mở bán tuần 3 & 4 và thưởng
Mở bán tuần 5 & 8 và thưởng 

Thanh toán tối thiểu
Tổng số Ethereum 

Tổng số tối đa Ethereum 
Loại Token

VRTM 
135,000,000 (Bao gồm thưởng) 

1 VRTM = 0.001 ETH 
28 tháng 10 2017 

50% - 30% 
45,000,000 VRTM

 0.25ETH
 12 tháng 11 2017 

25% 
10% 

Không được thưởng 
0.25 ETH 

3500 ETH hoặc  US$1,000,000 / 
 100,000 ETH

Ethereum ERC 20

* 45.000.000 VRTM có giá trị 30.000 ETH. (15.000.000 VRTM dành cho tiền thưởng 50%)
Các token khi bán sớm không hết sẽ được thêm vào hạn ngạch bán token chính thức khi kết thúc đợt bán token trước. 

** Vốn mềm sẽ là khoản nào đến trước.
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PHÂN PHỐI TOKENS

18 token thêm sẽ được tạo ra với mỗi 100 token được bán.

18 token này được phát hành cho đối tác, người sáng lập, nhóm và cố vấn của chúng tôi.

Các token không được bán sẽ bị đốt.

Veritium KHÔNG ĐÀO ĐƯỢC.

Tuy nhiên, Chúng tôi có thể phát hành nhiều token hơn trong tương lai nếu chúng tôi cần 
phải tăng thêm vốn.
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Cách mua Veritium

USử dụng một trong những ví sau :

MIST/Ethereum Wallet/MetaMask 

MyEtherWallet 

imToken 

1. KHÔNG ĐƯỢC GỬI QUỸ TỪ CÁC SÀN như Coinbase hoặc các ví hỗ trợ đa chữ kí BẠN SẼ
BỊ MẤT HẾT TIỀN CỦA BẠN!

2. Không gửi tiền của bạn trước khi mở bán trước token.

3. Đặt giới hạn GAS là 250.000. (Quá Gas sẽ được hoàn lại tự động.)

4. Token VRTM  sẽ được gửi đến ví mà từ đó ETH được nhận thông qua Hợp đồng Thông minh
sau khi kết thúc bán token.

5. Bằng cách tham gia vào việc bán token này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện như
được viết trong sách trắng này.
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Nếu bạn không có Ethers, hãy đến các sàn (ví dụ: Kraken.com, Coinbase.com) để đăng ký một 
tài khoản và mua Ethereum bằng đồng tiền tệ của bạn.

Sau khi mua, nhớ chuyển từ sàn sang ví tiền Ethereum trước khi mua token của chúng tôi.

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt tiện ích mở rộng MetaMask trên trình duyệt Chrome của bạn. 
Thao tác này sẽ kết nối ví Ethereum của bạn từ Ethereum.org và cho phép giao dịch liền mạch 
và an toàn khi bạn mua token của chúng tôi thông qua trình duyệt Chrome.
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Các cột mốc & Lộ trình
- 1 TRIỆU USD $ 
- 750.000 USD ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ 
XÂY DỰNG ĐÀO TIỀN ĐẦU TIÊN.
- TIÊU CHUẨN ROI / MONTH 20%
- RA MẮT PONOS-MINING APP / GUI
- NỀN TẢNG CHO THANH TOÁN CỔ 
TỨC

- 2.5 TRIỆU USD
- 1.875 TRIỆU USD 3 TRIỆU USD 
ĐỂ XÂY DỰNG MÁY ĐÀO 
- MINING POOL
- HỆ THỐNG QUẢN LÝ NƯỚC

CỘT MỐC 1

CỘT MỐC 2

CỘT MỐC 3

CỘT MỐC 4

CỘT MỐC 5

CỘT MỐC 6

- 4 TRIỆU USD $
- 3 TRIỆU USD x
- VÍ ĐƯỢC RA MẮT 
TRONG 6 ĐẾN 9 THÁNG 

- 7.5 TRIỆU USD
- 5.625 TRIỆU USD ĐỂ XÂY 
DỰNG MÁY ĐÀO
- TÍCH HỢP VÍ VỚI GIAO DỊCH & 
PHÁT TRIỂN SÀN 
- PHÁT TRIÊN PHƯƠNG ÁN 
ĐIỀU KHOẢN ĐẦU TƯ

- 15 TRIỆU  USD
- 11.25 TRIỆU USD ĐỂ XÂY DỰNG MÁY 
ĐÀO 
- TẠO ASICs CHUYÊN NGHIỆP
- PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐỂ 
DÙNG ÍT NĂNG LƯỢNG HƠN
- QUY MÔ VỀ KINH TẾ

- 30 TRIỆU USD
- 22.5 TRIỆU USD ĐỂ XÂY 
DỰNG MÁY ĐÀO
- GIAO DỊCH VỚI NGÂN HÀNG 
- CÓ THỂ RÚT ĐỒNG TIỀN TỆ 
- HỘI NHẬP TOKENS TRONG 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN 
TỆ 
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Minh bạch 
Chúng tôi sẽ giới thiệu bảng điều khiển / GUI dành cho chủ sở hữu Veritium trong vòng 4 tuần kể từ 
khi đóng bán token. Chúng tôi thống kê trong thời gian thực tỷ lệ băm và số liệu thống kê của đào 
tiền của chúng tôi và loại tiền mật mã chúng tôi đang đào. Chúng tôi cũng sẽ gửi lượng tiêu thụ năng 
lượng hàng tháng vào bảng điều khiển dưới dạng tệp PDF. Người giữ Veritium sẽ có thể đăng nhập 
và truy cập thông tin trực tiếp này. Chi phí hoạt động hàng tháng sẽ được đăng trên bảng điều khiển 
để thể hiện đầy đủ trách nhiệm và minh bạch.

Lợi nhuận & Cổ tức 

Để đảm bảo tối đa hóa thời gian và tiêu thụ năng lượng của chúng tôi, chúng tôi sẽ liên tục theo dõi 
và sử dụng các thuật toán độc quyền của chúng tôi để đảm bảo rằng đồng mật mã có lợi nhuận cao 
nhất trong các thuật toán khai thác tương ứng của chúng đang được đào. Kỹ thuật viên của chúng 
tôi cũng sẽ được giám sát thông qua hệ thống quản lý đám mây của chúng tôi để đảm bảo rằng mỗi 
và mọi giàn đào tiền hoặc ASIC đang chạy hoàn hảo.

Chúng tôi cũng sẽ làm những nghiên cứu và đánh giá liên tục về những đồng tiền mật mã đang nổi 
lên và sắp ra mắt và dành ra một phần nhất định các thiết bị đào tiền hoặc ASICs để đào chúng. 
Chúng tôi tin rằng đây là tương lai của tài chính và giống như một thị trường nổi bật từ 30 năm 
trước, sự tăng trưởng to lớn được mong đợi.
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60% doanh thu ròng sẽ được trả cho chủ sở hữu Token Veritium mỗi quý một cho đến khi 
họ giữ các token của họ, mãi mãi. Các khoản thanh toán cổ tức này được thực hiện bởi Hợp 
đồng Thông minh sử dụng công nghệ Ethereum Blockchain và được thực hiện theo các quy tắc 
trong cả hợp đồng thông minh và Bản quyền của công ty. Số tiền cổ tức là một tỷ lệ phần trăm 
tương đương các token được giữ bởi các chủ sở hữu token của chúng tôi tại thời điểm công bố cổ 
tức. Cổ tức được tính toán hàng năm và được chi trả hàng quý bằng Ethereum.

Phần còn lại của doanh thu sẽ được sử dụng cho việc mở rộng đào tiền mật mã dưới dạng mua 
máy đào, ASICs và cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và phát triển thêm về mỗi sản phẩm và nền tảng 
của chúng tôi trong hệ sinh thái của chúng tôi.




