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Αυτό το έγγραφο περιγράφει  σημαντικές λεπτομέρειες για την Πώληση του Νομίσματος 
(TGE), με σκοπό την δημιουργία των ASR, και τις νομικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή στο ASR 
TGE. Η πώληση σε ανταλλακτήρια (IEOs) και σε αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (ΟΑΕ) 
προβλέπονται επίσης.

Δημιουργία Νομισμάτων

Το ASR TGE θα συμβεί σε δύο χρονικά σημεία. Ο 1ος γύρος θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του 

2019. Ο δεύτερος γύρος θα γίνει αργότερα το 2019. Τα νομίσματα θα είναι ERC20 συμβατά και θα 

είναι 100.000.000. Συνολικά, θα πωλήσει το 45% όλων των νομισμάτων ASR (»ASR») μέσω του 

TGE.

Κώδικας στο Github: https://github.com/AsureNetwork/crowdsale
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Λεπτομέρειες του TGE 

Asure (ASR)

Asure Ιδρύματος, Zug, Ελβετία

ERC20

100.000.000 ASR

Ονομα (Ticker) 

Διακριτικό εκδότη 

Διακριτικό τύπου 

Σύνολο κουπόνι προσφοράς 

Κουπόνια για τα δημόσια πώληση 

45.000.000 ASR

Κουπόνια για το πρόγραμμα γενναιοδωρία 5.000.000 νομίσματα ASR 

Αποδεκτό ETH

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 ASR = $ 1,00 (ισοδύναμο ETH)

ελάχιστη συμβολή 0.5 ΕΤΗ

Προ-πώληση 1 Αυγ 2019 - 15 Αύγ 2019

Προ-πώληση Cap $ 5.000.000 - 10 εκατομμύρια ASR

Προ-πώληση Όροι Πρώτη εβδομάδα 50% μπόνους ($ 0,50) του Μετά πρωτο 

εβδομάδα 25% μπόνους ($ 0.75)

1η Δεκεμβρίου του 2019 - 31 Δεκέμβρη 2019

$ 35.000.000 - 35 εκατομμύρια ASR

Βασική-Πώληση 

Βασική-Πώληση Cap 

Βασική-Πώλησης 

Όροι 

Πρώτη εβδομάδα 15% μπόνους ($ 0,85 ευρώ) * Μετά το 

πρωτο εβδομάδα 0% μπόνους ($ 1,00) η *

Κουπόνι Εμπόριο Περιορισμός Μόνο Team και σύμβουλοι να έχουν κατοχύρωσης και πωλήσεις 

κλειδώματος περιόδους.

καταχωρήσεις μάρκες ASR θα πρέπει να αναφέρονται στο κρυπτο χρηματιστήρια.

Σκληρό όριο $ 40.000.000

Πίνακας 1: Token λεπτομέρειες

* Το ποσοστό μπορεί να επηρέαστει από την εξέλιξη των τιμών για τα Χρηματιστήρια. Η συναλλαγματική

ισοτιμία καθορίζεται μία φορά πριν από κάθε φάση πώληση και δεν θα αλλάξει κατά τη διάρκεια της φάσης πώληση.

Χρησιμότητα του Νομίσματος

Το ASR έχει μια χρησιμότητα. Υλοποιείται ως ένα έξυπνο συμβόλαιο του Ethereum και υποστηρίζει τα 

πρότυπα ERC-20. Το κουπόνι θα χρησιμοποιηθεί από το Δίκτυο μας και  καθώς και παρόχους υπηρεσιών να 

συμμετέχουν ως δημιουργοι συναίνεσης και μηχανισμοι απόδειξη της συμμετοχής του δικτύου του Asure. 

Είναι ένα κίνητρο για να λειτουργήσει σωστά. Επίσης το ASR θα χρησιμοποιηθεί για να κατευθύνει το δίκτυο 

του  Asure.
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Σχήμα 1: Τι είναι τα πλεονεκτηματα του Νομίσματος για τους κατόχους

Στην επικύρωση δικτύου: πρέπει να ποντάρετε στο να παραδοθεί μια ποσότητα ASR επικύρωσης το 

δικτύο για να επικυρώσετε τις συναλλαγές εντός του δικτύου Asure. Σε αντάλλαγμα, οι επικύρωσης του 

δικτύου λαμβάνουν τις αμοιβές των δικτύων συναλλαγή με τη μορφή ASR ως κίνητρο για την επικύρωση 

στο σωστό μπλοκ. Σε περίπτωση δόλιας συμπεριφοράς του επικύρωσης, η δόλια επικύρωσης θα χάσει το 

μερίδιό της στο δίκτυο.

Πάροχοι υπηρεσιών: Πάροχοι υπηρεσιών: Το διακριτικό ASR ως κίνητρο για τους παρόχους στο εσωτερικό.   

της πλατφόρμας του Asure για να λειτουργήσει σωστά και όπως διαφημίστει μέσα από το SLA τους. Οι φορείς 

παροχής υπηρεσιών πρέπει να καταθέτουν ASR που διατηρούνται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το 

αντίστοιχο SLA. Μια υπηρεσία εντός του δικτύου Asure θα μπορούσε να είναι από χρησμούς, από προϊόντα, 

αντασφάλισης, και τη δραστηριότητα πωλήσεων.

Η ζήτηση για τις ASR θα δημιουργηθεί από τους ακόλουθες δύο μηχανισμούς: Με την ανάπτυξη του 

δικτύου και της πλατφόρμας του Asure, πιο Δικτύου οι επικυρωτές και οι παρόχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 

αγοράσουν ASR. Στο Δίκτυο οι επικυρωτές και οι Παροχείς Υπηρεσιών θέλουν να κερδίσουν, περισσότερα ASR.

Το  ASR θα πρέπει να είναι στο κρυπτο χρηματιστήρια για δημόσια διαπραγμάτευση, έτσι ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών του 

Δικτύου Asure, της αλυσίδας ή της πλατφόρμας να αγοράζουν και να πωλούν τα ASR.

Διακυβέρνηση: On-αλυσίδα διακυβέρνηση είναι ζωτικής σημασίας. Οι κάτοχοι ASR κουπόνι θα είναι σε θέση να Διακυβέρνηση: On-αλυσίδα διακυβέρνηση είναι ζωτικής σημασίας. Οι κάτοχοι ASR κουπόνι θα είναι σε θέση να 

κυβερνήσει τη blockchain, δίκτυο Asure, και να ψηφίσουν για το μέλλον βελτιώσεις.
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Η Αξια του Νομίσματος

Η βασική κινητήρια δύναμη και αξία πίσω από το ASR είναι η ζήτηση από το οικοσύστημα, όπου το κουπόνι μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε απόδειξη της συμμετοχής τους μηχανισμούς συναίνεσης και τη διακυβέρνηση του δικτύου. 

Το Asure έχει ήδη αναπτύξει διάφορα σενάρια εφαρμογής και χρειάζεται ένα επεκτάσιμο δίκτυο για μια βιώσιμη 

λειτουργία. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης προκαλούν μεγάλους όγκους συναλλαγών. Με τη χρήση των  

ASR για τις αμοιβές των συναλλαγών στο δίκτυο, η ζήτηση για τα ASR και, επομένως, η αξία των αυξάνει σημαντικά.

Το Νόμισμα της διανομής

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η κοινότητα καταλαβαίνει πώς τα κεφάλαια που πρόκειται να επενδύσει στο 

μέλλον, για να δημιουργηθεί το δίκτυο κοινωνικής ασφάλισης. Δείτε παρακάτω πώς θα κατανεμηθούν οι 

επενδύσεις.

• Φάση 1: 55% όλων των ASR θα δημιουργηθεί.

• Φάση 2: 45% όλων των ASR θα δημιουργηθεί.

5.1 Φάση 1
Στη φάση πρωτο θα παράγεται το 20% του συνόλου των ASR.

10% Δημόσια Προ-πώληση Συνεισφορές θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του 

δικτύου ελάχιστο βιώσιμο προϊόν, και να χτίσει μεγαλύτερο 

κοινότητα.

5% οικογένεια και τους φίλους λάβετε τις μάρκες τους στο πλαίσιο

του πακέτου αμοιβών τους.
5% Δωρεές  Το Asure παρέχει αποζημίωση για μια σειρά εργασιών εξαπλωθεί σε όλη 

την εμπορία, την υποβολή εκθέσεων σφάλματος ή ακόμα και τη 

βελτίωση στις πτυχές του δικτύου, της αλυσίδας και της πλατφόρμας.

Ίδρυμα 35% Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ίδρυση και εκπαιδευτικές 

πρωτοβουλίες, κίνητρα για την ανάπτυξη και την 

έρευνα, απολέπιση, του δικτύου, και την πλατφόρμα.

Πίνακας 2: Φάση 1 - Κατανομή Νομίσματος

Όλα τα απούλητα νομίσματα στη Φάση 1 (Προ-πώληση) TGE θα μεταφερθούν στην Φάση 2 

Όλα τα απούλητα μάρκες στη Φάση 1 (Προ-πώληση) TGE θα μεταφερθούν στην Φάση 2  (Βασική-

πώληση).
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5.2 Φάση 2

Στη δεύτερη φάση θα διανεμηθεί το 80% του συνόλου των ASR.

35% Δημόσια Πώληση Συνεισφορές θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της πλατφόρμες

αποτελούν και τη χρηματοδότηση της ασφάλειας, νομικές και λειτουργικές ανάγκες.

8% Ομάδα Αυτά είναι σε θέση να αναγνωρίσει το χρόνο, e ff ort και οι 

πόροι συνέβαλαν στην πλατφόρμα Asure. Η ομάδα Asure 

λαμβάνουν κουπόνια τους ως μέρος του πακέτου αποδοχών 

τους, και οι μάρκες ομάδα θα ανατεθεί.

2% Σύμβουλοι Σύμβουλοι λαμβάνουν κουπόνια τους ως μέρος του πακέτου 

αμοιβών τους.

Πίνακας 3: Φάση 2 - κατανομή

Ιχνος: Όλα τα απούλητα μάρκες στη Φάση 2 (Main-Πώληση) TGE θα καούν.Ιχνος: Όλα τα απούλητα μάρκες στη Φάση 2 (Main-Πώληση) TGE θα καούν.

5.3 Πώληση σε Ανταλλακτήρια (ΙΕΟ)

Μια ανταλλαγή έχει πολλά πλεονεκτήματα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη:

 Επενδυτής: εμπιστεύονται ανταλλακτήρια που ήδη γνωρίζουν. Οι επενδυτές  δεν πρέπει να ξεπεράσει τα τέλη 

του αερίου, έτσι ώστε ο λεγόμενος «πόλεμος του αερίου» αποτρέπεται. Πολλοί έχουν ήδη εγγραφεί σε ανταλλακτήρια.

Ανταλλακτήριο: οι έμποροι πρέπει να εγγραφείτε στο Χρηματιστήριο, Οι νέοι πελάτες και οι 
έμποροι πρέπει να εγγραφείτε με το Χρηματιστήριο,  εάν δεν έχετε ήδη ένα λογαριασμό. 
Πρόσθετες πηγές των επενδυτών εισοδήματος.

Στο Asure Δίκτυο θα δείτε οτι ενα ανταλλακτήριο έχει μια πολύ ευρύτερη πλατφόρμα πελατών και, 

συνεπώς, ενα ανταλλακτήριο έχει μια πολύ ευρύτερη πλατφόρμα των πελατών και, συνεπώς, πιθανούς 

επενδυτές. με μια φημισμένη ισοτιμία που είναι μεγαλύτερη από ότι σε μια νεα αλυσίδα. Η εισαγωγή στο 

χρηματιστήριο είναι το επόμενο φυσικό βήμα μετά από μια ανακτούν. Τέλος, το δείγμα πρέπει να είναι 

εμπορεύσιμο για τους εμπόρους.

Για τους λόγους αυτούς, μας ενδιαφέρει να διαμένουμε ευέλιξια και να παρέχουμε τα ASR για ΟΙΕ σε 

οποιοδήποτε σημείο εντός της πώλησης, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερή συνολική προσφορά και 

κανένα επιπλέον νόμισμα δεν θα δημιουργηθεί (κοπή). Σε συνεργασία με τους εταίρους για το ΙΕΟ, το 

συμφωνηθέν ποσό των ASR μάρκες θα μεταφερθούν στους αντίστοιχους εταίρους από τη σύμβαση της 

πώλησης.
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5.4 Κατοχύρωση

Σύμφωνα με τις πρακτικές και με σκοπό την προστασία των επενδυτών και το μέλλον για τους συμμετέχοντες 

της πλατφόρμας μας, θα κλειδώσουμε τα νομίσματα της ομάδας μας και των σύμβουλων του. Η ομάδα και οι 

σύμβουλοί του Asure θα λάβουν τα νομίσματα τους μετα από δύο χρόνια μετά την έναρξη της δεύτερης φάσης. 

Η κατοχύρωση διασφαλίζει τη σταθερότητα της πορείας και τη δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων μελών. Εάν 

ένας κάτοχος επιχειρεί να μεταφέρει περισσότερα ASR από τα κεκτημένα, η συναλλαγή θα αποκλειστεί. Θα 

δημοσιεύσει την έξυπνη σύμβαση για τον έλεγχο της κατοχύρωσης του πλαίσιο του έργου μας. Ως εκ τούτου, θα 

αποδείξουμε στην κοινότητα τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας.

Στο Github: Github: https://github.com/AsureNetwork/crowdsalehttps://github.com/AsureNetwork/crowdsale

Κατανομή κονδυλίων
Όλα τα ETH που προέρχονται από την πώληση των ASR θα διατεθούν με τον ακόλουθο 

τρόπο:

40% για την Πλατφόρμα και τη δημιουργία της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του δικτύου μας 
Επιπέδου-2 

25% ΦΠΑ Φορολογία και ανάπτυξη οργάνωση και αμοιβές. 
20% Μάρκετινγκ και τους πόρους για να καλύψει τις λειτουργίες ημέρας και συνετή διαχείριση και την 
οργάνωση 

10% Νομικα              Έχουμε πλήρη επίγνωση της ανάγκης για 
συμμόρφωση. Θα χρειαστούμε τη δική μας νομική 
υποστήριξη. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να fi t στο 
πλαίσιο σύνθετων ρυθμιστικών πλαισίων σε όλο τον 
κόσμο, προκειμένου να καταστεί η ανάπτυξη της 
κοινότητας νομικά ασφαλής.

5% Έξοδα            έξοδα ΟΕΕ  και τις δραστηριότητες HR να δημιουργήσουν μια ομάδα για να 

πετύχουμε τους στόχους οδικό χάρτη

Πίνακας 4: Κατανομή Χρημάτων
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KYC / AML Νομοθεσία

Ο πρωταρχικός στόχος του νομίσματος είναι να επιβάλει υποχρεωτικό (KYC) ελέγξτε για να αποτρέψει την κλοπή 

της ταυτότητας, τρομοκρατικές χρηματοδότησης, ξεπλύματος χρήματος (AML), και της απάτης καταστάσεων. 

Επίσης, επιτρέπει στην ομάδα μας να κατανοήσουμε τους κατόχους κουπόνι μας καλύτερη και τη διαχείριση των 

κινδύνων κατάλληλα.

Τα ASR δεν είναι προς προσφορά ή να διανεμηθεί με, καθώς δεν μπορούν να μεταπωληθούν ή με άλλο 

τρόπο αποξενώσει από τους κατόχους τους για τους πολίτες της, φυσικών και νομικών προσώπων, που έχουν τη 

συνήθη διαμονή, τη θέση τους ή την έδρα τους ενσωμάτωση στη χώρα ή την περιοχή όπου οι συναλλαγές με τα 

ψηφιακά νομίσματα απαγορεύονται ή με οποιοδήποτε τρόπο περιορίζεται από τους ισχύοντες νόμους ή 

κανονισμούς, ή θα γίνει απαγορεύεται ή περιορίζεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την εν λόγω συμφωνία 

καθίσταται ενεργή ( «Περιορισμένα Πρόσωπα»).

Δεν δεχόμαστε τη συμμετοχή από τα απαγορευμένα πρόσωπα και διατηρούμε το δικαίωμα να 

αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε τα ASR ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας, όταν οι πληροφορίες που 

παρέχονται από τους αγοραστές κατά τη διαδικασία KYC, ανακριβείς ή παραπλανητικές, ή αγοραστής 

θεωρείται ότι είναι ένα περιορισμένο άτομο.

Επιτρεπόμενα Νομίσματα

Η συμμετοχή στο TGE είναι δυνατή μόνο για την λίστα επιτρεπόμενων συμμετέχοντων, οι οποίοι έχουν 

πραγματοποιήσει τη διαδικασία του KYC.

KYC: KYC: https://www.asure.network/kyc/https://www.asure.network/kyc/

Απόρρητο και ασφάλεια

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Δεν υπάρχουν «πλημμελιες», όταν πρόκειται για την 

ασφάλεια, ακόμη και κάτω από την πίεση της λειτουργίας ενος TGE. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε δείτε τα μέτρα τα 

οποία θα χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλίστει η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειά σας:

Το Asure ποτέ δεν θα μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα των μελών με άλλα μέρη χωρίς την 

προηγούμενη συγκατάθεση σας. Για να είναι στην ασφαλή πλευρά θα πρέπει να πάρετε αυτές τις 

προφυλάξεις:

Ποτέ μη στείλετε χρήματα ή κρυπτο νομίσματα σε οποιαδήποτε διεύθυνση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. 

Υπάρχει μόνο μία δημόσια συμβολική ημερομηνία πώλησης και αναγορεύεται στην ιστοσελίδα μας: 

https://www.asure.network Bookmark η ιστοσελίδα καταχώρησης, και δεν παίρνουν ποτέ να το παρακάτω τις συνδέσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ποτέ μην εμπιστεύεστε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα 

στοιχεία πώλησης (όπως οι πληροφορίες σχετικά με μαλακά ή σκληρά όρια.
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Χρειάζεστε μια Ethereum διεύθυνση για να στείλετε. Να θυμάστε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα 

μπορεί να πλαστογραφηθεί εύκολα. Ποτέ μην απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας. Εκτελέστε όλες τις 

εργασίες σας μόνο απο την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα μας 

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας.

Εξαιρούνται οι συμμετέχοντες απο τις Χώρες

Λόγω των νομικών περιορισμών των πολιτών και των κατοίκων από τις ακόλουθες χώρες δεν θα έχουν δικαίωμα 

να αποκτήσουν ASR: Αμερικανική Σαμόα, τη Λευκορωσία, το Μπουρούντι, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η 

Κούβα, Κονγκό (Μπραζαβίλ), Κονγκό (Κινσάσα), Γκουάμ, το Ιράκ, το Ιράν, το Λίβανο, Λιβύη, νησιά Βόρειες 

Μαριάννες, Βόρεια Κορέα, Πουέρτο Ρίκο, τη Σομαλία, το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, Συρία, Ηνωμένες Πολιτείες, 

Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι, ΗΠΑ Μικρά απομονωμένα νησιά, τη Βενεζουέλα, την Υεμένη, τη Ζιμπάμπουε.

Φτιαγμένο με ♥ στην Ελβετία
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