SUMÁRIO EXECUTIVO
E TERM SHEET

"A mudança é a lei da vida. E aqueles
que olham apenas para o passado
ou para o presente certamente
perderão o futuro."
- John F. Kennedy -

www.GoldFinX.io

www.GoldFinX.com

SUMÁRIO EXECUTIVO
A GoldFinX (GFX) é uma empresa FinTech 2.0, que fornece financiamento para pequenas
minas artesanais de ouro (ASGM) em todo o mundo e recebe em troca uma parte de
sua produção. Milhares de toneladas de ouro, avaliadas em bilhões de euros, estão
esperando serem extraídas; a libertação dessa produção negligenciada leva à criação
imediata de riqueza.

A OPORTUNIDADE
Há 40 milhões de pessoas em todo o mundo envolvidas em minas de ouro artesanais e
pequenas minerações, em comparação com os 7 milhões que trabalham na mineração
industrial. Mas eles extraem apenas 20% das 3.000 toneladas produzidas anualmente.
Sem um acesso razoavelmente justo e fácil ao crédito, eles não podem aumentar sua
produção. Em um acordo mutuamente benéfico, damos a esses mineradores da ASGM os
meios para investir em mecanização, pagar por reclamações e títulos e contratar
trabalhadores. O modelo de negócios GoldFinX não exige pesquisa de mercado, nem
análise de painel de consumidores, pois o produto final é ouro, uma classe de ativos de alta
liquidez. É uma daquelas indústrias raras que comercialmente absorvem qualquer volume
produzido.

UMA MOEDA COLATERIZADA POR ATIVO
O GoldFinX arrecada fundos através de um ICO que vende 250 milhões de moedas GiX a
1 euro por GiX após um desconto de 50% na pré-venda. Os recursos cobrirão os custos de
capital e operação de 15 minas de ouro selecionadas em 12 países diferentes.
A primeira produção de ouro será entregue até no terceiro trimestre de 2019, e será
acumulada e armazenada indefinidamente para garantir o valor da moeda GiX. As 15
minas deverão gerar 15 bilhões de euros em receita e a moeda GiX deve ter o respaldo de
2,25 bilhões de euros em reservas de ouro. Nossa previsão mostra que o valor do ativo
armazenado subjacente corresponderá ao valor de face do GiX cunhado em 16 meses.
A moeda GiX será listada nas principais exchanges de criptomoedas, no terceiro trimestre
de 2019, oferecendo liquidez aos seus detentores. Prevê-se que o acúmulo estável de ouro
na reserva, a execução rigorosa do plano e a atenção criada na mídia terão um efeito
positivo no preço de mercado da GiX, para o benefício de seus primeiros assinantes.
A GoldFinX também fornece uma solução eloqüente para trazer as ASGM à economia
formal, maximizando os benefícios, e minimizando as conseqüências ambientais e
sociais - já que os mineradores geralmente vivem em condições perigosas e tóxicas. O uso
de substâncias químicas nocivas é muito comum em todo esse segmento carente de
capital da indústria de mineração.
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Além disso, devido ao apoio técnico e administrativo da GoldFinX, e o envolvimento desta
no fornecimento de financiamento adequado, os produtores de pequena escala poderão
agora esperar obter receitas de 80% a 90% dos preços internacionais do ouro cotados, em
comparação aos 40% a 60% atuais.
Esta estrutura representará um excelente método de transferência de riqueza para as
comunidades rurais.

ENERGIZADO PELA BLOCKCHAIN
Com o advento da tecnologia blockchain e a recente elevação das criptomoedas como
uma terceira classe de ativos financeiros (ao lado de dívidas e patrimônios), agora temos
uma nova ferramenta para financiar um segmento industrial predominantemente
rejeitado por instituições financeiras tradicionais.
Nossa solução de criptografia, baseada na tecnologia blockchain (BCT), garante total
transparência de todas as transações, registrando-as em um ledger público.
O mesmo BCT também facilita a construção de um Sistema de Gerenciamento da Cadeia
de Suprimentos para documentar adequadamente e garantir sua integridade recorrendo
a documentação imutável desde a fonte de extração original. Isso irá satisfazer as
crescentes entidades reguladoras financeiras que se sentem um pouco desconfortáveis
com transações envolvendo origens não documentadas. Esse esforço de "legalização"
a u mentará, conseqüentemente, o valor da produção de ouro, porque os mineradores
v e nderão a preços mais altos por meio de canais legítimos. Ele também substituirá a
supervisão sufocante dos bancos e de outros intermediários financeiros, verificando com
eficiência as transações por meio do consenso de uma rede descentralizada de sistemas de
computadores cooperativos.

CRIPTO-FINANCIAMENTO DE COMÉRCIO JUSTO:
Nosso CIRCULO VIRTUOSO de “Cripto-financiamento de Comércio Justo” funciona assim:
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• Uma criptomoeda garantida por ativos é criada usando a tecnologia blockchain
e depois emitida e vendida ao público por meio de ICOs multifásicas.
• Os recursos obtidos são então usados para pagar antecipadamente a produção de
ouro das empresas ASGM que são qualificadas e foram selecionadas, sendo o valor
pago equivalente à cobertura de suas necessidades de Capex e Opex para o início
da extração de forma eficiente.
• Uma vez que as minas começam a produzir “Ouro mais Limpo”, é prioridade delas a
entrega à GoldFinX da quantidade que foi pré-paga, bem como uma parte de toda
a produção futura, até o final do ciclo de vida das minas.
• Uma boa parte do metal precioso recebido pela GoldFinX é acumulada e
armazenada indefinidamente nos cofres de bancos internacionais de renome,
assegurando assim o colateral da moeda GiX.

LIQUIDEZ DA GiX
A moeda será negociada nas principais exchanges após a conclusão da ICO, fornecendo as
três principais funções esperadas de qualquer moeda: ser uma unidade de valor, um meio
de troca e uma reserva de valor. Espera-se que isso crie um fórum de especulação face ao
valor da moeda GiX, originando potencialmente um efeito exponencial semelhante a
algumas criptomoedas já existentes.
O proprietário do GiX Wallet (cofre eletrônico de GiX) permitirá que os portadores de
moedas armazenem aí suas moedas durante o processo de pré-venda e antes do
lançamento da ICO. Após o início da ICO, todo e qualquer dono de moedas GiX terá a
opção de armazenar suas moedas usando a carteira eletrônica de sua escolha.
A GoldFinX também recomendará aos seus parceiros de mineração que utilizem funções
de comércio eletrônico com seus fornecedores locais e internacionais, funcionários e
governos usando a criptomoeda como meio de troca de taxas. A GFX será capaz de integrar
uma solução de e-card, permitindo a criptografia para criptografia, criptografia para banco,
criptografia para transações ATM (fiat). Isso fornecerá aos ASGMs uma solução perfeita de
serviços bancários e financeiros para um grupo muitas vezes esquecido pelo sistema
bancário tradicional.
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TERM SHEET DA ICO
• NOME DA MOEDA
GiX

• EMISSÃO DE MOEDAS

Fase 1: 300 milhões de moedas emitidas de um pool total de 1 bilhão.

• META MAIS ALTA NA FASE 1

300 milhões de moedas por 250 milhões de euros.
Caso a meta mais alta de arrecadação de fundos não seja alcançada durante a primeira fase
da ICO, a GoldFinX iniciará as operações em uma proporção das minas em carteira com base
na quantia obtida.

• DATA DE VENDA DA ICO

A ICO (Oferta Inicial de Moedas) da GiX é lançada oficialmente em abril de 2019.

• FASE 1 - PRÉ-VENDA

A pré-venda começou a 1 de julho de 2018 e termina a 31 de março de 2019.

• MÉTODOS DE PAGAMENTO

• Formas de pagamento aceites: Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripple (XRP).
• Transferências bancárias eletrônicas aceites em euros e dólares americanos.
• A GoldFinX poderá alterar a listagem de criptomoedas e fiat aceites.
• Pagamentos em dinheiro são aceites quando legais e até o máximo autorizado no país

onde a transação ocorre.

• PREÇO DA MOEDA GiX NA ICO

Valor facial da GiX na ICO é de 1 moeda = € 2.

• DESCONTO

• Preço com desconto pré-venda: 50% a € 1 por GiX (válido até 9 meses, terminando, o mais

tardar, a 31 de março de 2019).

• Número máximo de moedas vendidas a preço de desconto está limitado a 300 milhões.

• CONTRATO INTELIGENTE

Escrito em Solidity, sobre a plataforma Ethereum compatível com o ecossistema Ether e
com a implantação pela GoldFinX no segundo trimestre de 2019.
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• LISTAGEM PÚBLICA

Listagem sobre exchanges de criptomoedas públicas e / ou distribuídas no terceiro
trimestre de 2019.

• COMPRA MÍNIMA (até 31 de março de 2019)
• Euros por 1.000 moedas Gix.

• 500 Euros para 500 moedas GiX usando Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripple (XRP).

• PERÍODO SEM LIMITES DE COMPRA
Nenhum.

• DISTRIBUIÇÃO DE 300 MILHÕES DE MOEDAS

• 250.000.000 para assinantes / compradores por meio de pré-venda e ICO.
• 50.000.000 para GoldFinX, sem custo para equipe, consultores, parceiros, provedores de

serviços e prêmios.

• USO DOS RECURSOS

• 180 milhões de Euros (72%) para financiamento de minas de ouro.
• 25 milhões de euros (10%) para o custo de vendas da GiX.
• 20 milhões de euros (8%) para o capital de giro da GoldFinX.
• 7,5 milhões de euros (3%) para marketing e listagem da GiX.
• 7,5 milhões de euros (3%) para o custo da ICO.
• 5,0 milhões de euros (2%) para a plataforma técnica, segurança e carteira da GiX.
• 5,0 milhões de euros (2%) para a Fundação Heart of Mine.
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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).
GoldFinX PTE LTD. - SEDE
9 Temasek Boulevard
# 04-03 Suntec Tower Two
Singapura (038989)
GoldFinX Inc - Escritório para as Américas

GoldFinX LTD. - Escritório do Oriente Médio

Edifício Morgan & Morgan

Office 903

PO Box 958, Pasea Estate, Road Town

Fortune Executive Tower

Tortola, British Virgin Islands

Jumeirah Lake Towers Dubai
United Arab Emirates

E-mail: info@goldfinx.io
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