KANDUNGAN ESEKUTIF
GoldFinX merupakan sebuah syarikat FinTech2.0 yang bertujuan memberi pembiayaan modal kepada
“Artisanal Small Mine (ASGM)” Pelombong Emas Tradisional Kecil diseluruh dunia, dan sebagai ganjaran
Goldfinx akan menerima sebahagian daripada pengeluran mereka. Ribuan ton emas yang berada di seluruh
dunia sedia dilombong,sekiranya ada modal yang mencukupi dan teknologi yang tepat. Objektif utama projek
kami adalah meneroka bidang berpotensi ini yang sebelum ini diabaikan oleh semua institusi kewangan.

PERLUANG
Ada seramai 20juta pelombong emas tradisional kecil(ASGM) diseluruh dunia , ini merangkumi hampir 90% dari
jumlah tenaga kerja lombong emas. Yang baki 10% tenaga kerja terdiri dari perlombong industri yang sentiasa
dimiliki Korporat antarabangsa.
Tetapi hasil ASGM hanya 20% dari 3,000ton jumlah hasil setahun. Tanpa kemudahan kewangan yang sesama
adil dan mudah diperolehi di pasaran kewangan, mereka tidak dapat meningkat pengeluarannya. Dalam
perjanjian yang saling menguntungkan(win win) kami memberikan pelombong ASGM ini kaedah untuk melabur
dalam mekanisasi Dan technologi sambil membayar tuntutan dan hak milik, serta upah pekerja.
Model Perniagaan GoldFin X tidak memerlukan kajian pasaran atau analisis pengguna, kerana hasil produk
terakhir adalah Emas, kelas aset yang sangat senang di jual. Ini adalah salah satu industri di mana seratus
peratus hasilnya akan di serap oleh pengguna komersial.

MATA WANG YANG DILINDUNGI
GoldFinX telah mengumpulkan dana awal secara inovatif dengan membuat crytocurrency (GiX) yang hari ini
disenaraikan di beberapa bursa cryto termasuk Coinsbit dan Simex, Objektif untuk 2020 – 2023 adalah untuk
mengumpulkan sebanyak 250juta Euro di pasaran crytocurrency, yang merangkumi pelaburan dan keperluan
model kerja sebanyak lebih 20 lombong Emas yang diedarkan di 12 negara yang berbeza.
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Penghantaran emas yang dihasilkan oleh lombong dari Ivory Coast yang dibiayai oleh GoldfinX bermula pada
suku pertama tahun 2020. Lombong lain di Kanada, Tanzania, dan Bolivia akan menerima peralatan canggih
mereka pada musim gugur 2020, dengan pengeluarannya dijangka pada akhir tahun 2020
Emas dari lombong – lombong ini bertujuan untuk dikumpulkan dan disimpan selama-lamanya di peti
simpanan institusi kewangan antarabangsa, seterusnya melindungi nilai cryptocurrency GiX yang
memungkinkan pengekstrakannya.
Sepanjang 10 tahun yang akan datang (2020-2030), jumlah perolehan dari lebih 20 lombong ini dianggarkan
bernilai 15 bilion Euro. Bahagian yang diperuntukkan untuk jaminan GiX dianggarkan bernilai 2.25bilion Euro
dalam simpanan emas. Kami jangka perlu 16 bulan untuk mengumpulkan simpanan emas yang diperlukan
setara dengan pelaburan di setiap lombong.

KESAN SOSIAL DAN ALAM SEKITAR
Satu faktor penting dalam Pelan Perniagaan GoldFinX adalah objektif sosial Dan Alam sekitar.
Kerana kekurangan modal, sector ASGM sering beroperasi secara haram, mewujudkan keadaan sosial yang
tidak menentu bagi masyarakat luar bandar dan kecemaran alam sekitar yang tidak dapat dipulihkan, Goldfinx
akan mengambil langkah untuk menghapuskan pemprosesan berbahaya yang sedang digunakan. Sudah tiba
masanya untuk menyediakan alternatif kepada ASGM untuk menggantikan bahan toksik berjuta-juta tan,
seperti merkuri dan sianida, yang mengalir ke sungai dan luatan. Goldfinx akan menyediakan operasi
perlombongan dengan sumber daya yang mencukupi, dengan membantu strukturnya secara teknikal dan
pentadbiran, pengeluaran skala kecil kini dapat memperoleh 80% hingga 90% dari harga emas antarabangsa
yang disebutkan, dibandingkan dengan 40% hingga 60% hari ini.

DIKUASAI OLEH BLOCKCHAIN
Dengan munculnya teknologi blockchain dan kemajuan cryptocurrency sebagai kelas aset-aset ketiga (di
samping hutang dan equity), kami kini mempunyai alat baru untuk membiayai segmen industri yang ditolak
oleh institusi kewangan tradisional.
Penyelesaian Blockchain kami juga memastikan keterusan keseluruhan semua transaksi kewangan yang
berkaitan dengan GiX, memastikan bahawa pengeluaran Emas dapat dilacak dari pengekstrakan hingga
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penjualannya di litar antarabangsa. Dengan rekod saluran pengeluaran “tamper-proof” yang memenuhi
keperluan pihak berkuasa kewangan yang semakin ketat. Ia akan memberi keuntungan secara langsung
kepada pelombong, yang selepas ini dapat menjual pengeluarannya yang berdokumentasi di pasaran
antarabangsa rasmi dengan harga yang sama dengan korporat antarabangsa di sektor ini.

PEMBIAYAAN CRYPTO DENGAN ADIL
Inilah cara bagaimana “Pembiayaan Cryto Dengan Adil” berfungsi
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• Cryptocurrency yang dijamin oleh aset masa depan, dan disokong oleh “pentas blockchain”,
dikeluarkan dan dijual di bursa awam.
• Hasilnya kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran emas ASGM yang berkelayakan terpilih
dengan jumlah yang setara untuk menampung keperluan ekploitasi mereka dan bermula
pengekstrakan yang cekap.
• Setelah lombong mula menghasilkan “Emas yang Bersih” mereka akan mengutamakan hasilnya
kepada GoldFinX sebagai bayaran ansuran bagi pembiayaan yang didahulukan sebelum ini, dan juga
perkongsian pengeluaran (20%) hingga habisnya hasil lombong tersebut.
• Logam berharga ini yang diterima oleh GoldFinX terakru dan disimpan selama-lamanya di peti
simpanan bank antarabangsa yang terkenal, dengan ini akan memastikan kestabilan nilai GiX.

KECAIRAN GiX
GiX disenaraikan dan boleh diperdagangkan di beberapa bursa cryptocurrency, termasuk Coinsbit dan Simex,
dan akan berada di bursa lain pada suku ketiga tahun 2020. GiX sudah memenuhi tiga fungsi utama sama
dengan mata wang: menjadi unit akaun, sebagai media pertukaran, dan simpanan nilai.
Harga dan nilai GiX akan ditentukan dari segi penawaran dan permintaan pasaran. Pelaksanaan rancangan
Perniagaan yang teliti, pengumpulan simpanan emas, stategi pemasaran & komunikasi yang berkesan dan
dengan permintaan untuk mata wang alternatif memberi kesan positif terhadap nilai GiX, ini menjadikan
kemungkinan GiX diantara cryptocurrency yang paling popular.
Rancangan Perniagaan GoldfinX juga merancang untuk memberikan penyelesaian kepada pelombong emas
ASGM dengan menjadikan komuniti ini yang antara paling pertama menggunakan GiX untuk pertukaran
komersialnya dengan pembekal tempatan dan antarabangsa, bayaran gaji pekerjanya, dan mata wang
berkaitan dengan organisasi tempatan
Kad elektronik juga sedang dikaji dan ia akan mengabungkan fungsi penukaran GiX ke mata wang digital
lain, GiX ke mata wang fiat dan sebaliknya, serta membenarkan pengeluaran mata wang tradisional dari
mesin juruwang automatic (ATM)
Oleh itu, GiX lebih daripada sekadar cryptocurrency, ia adalah projek antarbangsa yang bertujuan untuk
menyediakan penyelesaian pragmatic kepada sektor strategik ekonomi antarabangsa
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O logotipo da GoldFinX, GiXCoin, GiXVault, Fair Trade Crypto-Financing, e a solução de cadeia de
fornecimento TrueOrigination são todas propriedades da GoldFinX PTE LTD (marcas comerciais pendentes).
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