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Neye inanıyoruz:
Herkesin prime erişiminin olduğu bir dünyaya inanıyoruz
finansal hizmetler, sadece ayrıcalıklı bir azınlık değil.
Bunu başarmanın yolu kripto para birimidir ve misyonumuz
Kripto için gerekli ürün ve hizmetleri sağlamak
yeni ana akım haline gelecek.
Finansın geleceği dağıtılır.
Finansın Demokratikleşmesi başladı.
Güç herkesin elinde.
Kripto ekonomisi burada.
Ben büyük bir Bitcoin hayranıyım ...
para arzının
depolitize.
- Al Gore, Eski ABD Başkan Yardımcısı
ve Nobel Barış Ödülü Sahibi
Bitcoin, teknolojik bir güç turudur.
- Bill Gates, Microsoft Kurucu Ortağı
Sanırım İnternet bir olacak
azaltmaya yönelik ana güçlerin
hükümetin rolü. Bir şey
bu eksik, ama bu yakında olacak
geliştirilmiş, güvenilir bir e-nakittir.
- Milton Friedman, Nobel Ödülü Sahibi
Ekonomi Ödülü
Her bilgili kişinin bilmesi gerekir
Bitcoin hakkında çünkü olabilir
dünyanın en önemlilerinden biri
gelişmeler.
- Leon Louw, Nobel Barış Ödülü
Aday
- QUOINE Ekibi
3. Sayfa
GENEL BİLGİ
Bu whitepaper, QUOINE LIQUID TOKEN'in (QASH) satıldığı ilk satışı açıklar. QASH bir kripto
belirtecidir.
LIQUID PLATFORM ve QUOINE'ın mevcut değişim platformları tarafından sağlanan tüm hizmetler
için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
bu whitepaper'da açıklanmıştır. QASH, başkaları tarafından sağlanan diğer hizmetler için ödeme
yapmak üzere bir Kripto Jetonu olarak da kullanılabilir.
ticari varlıklar. QUOINE, genellikle QASH kullanımını veya kullanmak isteyen ticari kuruluş türlerini
sınırlamaz.
İşleri için QASH.

QASH, herhangi bir yargı alanında bir güvenlik oluşturmayı amaçlamaz. Bu tanıtım belgesi, bir
yatırım talebi değildir ve
herhangi bir yargı alanında menkul kıymet teklifiyle hiçbir şekilde ilgili değildir.
QASH satın alımlarının nihai ve iade edilemeyeceğini lütfen unutmayın.
Bireyler, işletmeler ve diğer kuruluşlar, QASH'i edinmenin risklerini, maliyetlerini ve faydalarını
dikkatlice tartmalıdır.
ALICILARIN SINIRLANDIRILMASI
Vatandaş veya mukim iseniz (vergi veya başka türlü) jeton satışı yoluyla QASH almaya uygun
değilsiniz ve satın alamayacaksınız.
QASH veya benzer Kripto Jetonunun satın alınmasının yasaklanabileceği veya jeton satışının kabul
edildiği herhangi bir ülke veya eyalette
yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olmamak. Özellikle, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ikamet
ediyorsanız,
Token satışı yoluyla QASH satın alamaz.
QASH satın alımları, yalnızca aşağıdakilerle önemli deneyime sahip bireyler, kuruluşlar veya şirketler
tarafından gerçekleştirilmelidir:
ve Crypto Tokens ve blockchain tabanlı yazılım sistemlerinin kullanımı ve inceliklerinin
anlaşılması. Alıcılar şunları yapmalıdır:
diğer Kripto Jetonları ile ilişkili depolama ve aktarım mekanizmalarına ilişkin işlevsel anlayışa sahip
olmak. Herhangi bir varlık
QUOINE'ın ve görevlilerinin ve çalışanlarının herhangi bir Kripto Jetonu, QASH veya
Alıcılar tarafından gerçekleştirilen eylemlerden veya ihmallerden kaynaklanan fiat para birimi. Gerekli
deneyime sahip değilseniz veya
uzmanlığınız varsa, QASH satın almamalı veya QASH satışına katılmamalısınız.
QASH edinmenin risklerini, maliyetlerini ve diğer zararlarını dikkatlice değerlendirmeli ve gerekirse
kendi
bu konuda bağımsız tavsiye. Jetonla ilişkili riskleri kabul edecek veya anlayacak durumda değilseniz
QASH satışı (SIVI PLATFORM'un geliştirilmemesiyle ilgili riskler dahil) veya bu belgede belirtilen
diğer riskler
teknik inceleme, gerekli bağımsız tavsiyeleri alana kadar QASH'ı edinmemelisiniz.
RİSKLER
QASH satın alınması beraberinde önemli bir risk taşır. QASH'i satın almadan önce, satın alan kişi
aşağıdakileri dikkatlice değerlendirmelidir:
aşağıda listelenen riskler ve gerekli olduğu ölçüde, karar vermeden önce bir avukata, muhasebeciye ve
/ veya vergi uzmanına danışın.
QASH satın alıp almama.
(a) QASH, yalnızca alıcı tarafından seçilen bir parola ile erişilebilen bir cüzdanda saklanacaktır. Eğer
bir
QASH satın alan kişinin şifresinin doğru bir kaydını tutmaz, bu QASH'in kaybına neden olabilir.
Parola korumanız zayıfsa ve kırılırsa veya başkası tarafından öğrenilirse, bu da kayba neden olabilir
QASH. Sonuç olarak, alıcılar şifrelerini iyi durumda olan bir veya daha fazla yedekleme konumunda
güvenli bir şekilde saklamalıdır.
birincil konumdan ayrılmış.
(b) Alıcı, SIVI PLATFORM kapsamındaki bazı hizmetlerin şu anda altında olduğunu kabul eder.
geliştirme ve piyasaya sürülmeden önce önemli değişikliklere uğrayabilir. Alıcı, herhangi birinin
SIVI PLATFORM'un biçimi ve işlevselliği ile ilgili beklentiler, herhangi bir sayıda
nedenleri.
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(c) Alıcı, QUOINE'in SIVI PLATFORM'u bağlamak için elinden gelenin en iyisini yapacağını anlar.
büyük Crypto borsalarının çoğu, bazı borsaların bağlantıyı reddetmesi mümkündür.
SIVI PLATFORM ile sağlanan daha az likidite ile sonuçlanabilecek SIVI PLATFORM ile
bu whitepaper'da bekleniyor.
(d) Satın alan kişi, QUOINE'in SIVI PLATFORMU yayınlamak için elinden gelenin en iyisini
yapacağını anlar.

zaman, resmi açıklamanın ertelenmesi mümkündür.
(e) Diğer Kripto Jetonlarında olduğu gibi, QASH'in değeri önemli ölçüde dalgalanabilir ve herhangi
bir
Arz ve talep dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel Kripto Jetonlarının piyasa koşulları
dahil olmak üzere birçok neden,
siyasi veya coğrafi nedenler, herhangi bir yargı alanındaki düzenleme değişiklikleri ve teknik
nedenler.
(f) QASH, Ethereum blok zincirinde verilecektir. Bu nedenle, herhangi bir arıza veya beklenmedik
işleyiş
Ethereum protokolü, alıcının QASH'i aktarma veya güvenli bir şekilde tutma becerisini
etkileyebilir. Böyle bir etki olabilir
QASH'in değerini olumsuz etkiler.
SORUMLULUK REDDİ
Geçerli yasalar, düzenlemeler ve kuralların izin verdiği azami ölçüde, QASH, herhangi bir QUOINE
kuruluşu ve görevlileri
ve çalışanları, haksız fiilden kaynaklanan herhangi bir dolaylı, özel, arızi, sonuçsal veya diğer
zararlardan sorumlu olmayacaktır.
sözleşme veya başka türlü (gelir, gelir veya kar kaybı ve kullanım veya veri kaybı dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere), veya
bu tanıtım belgesinin veya herhangi bir kısmının sizin tarafınızdan kabul edilmesi veya bunlara
güvenilmesi ile bağlantılı olarak.
QUOINE'in herhangi bir varlığı ve görevlileri ve çalışanları, size aktarıldıktan sonra QASH
kaybınızdan sorumlu olmayacaktır.
şifrenizin veya şifrenizin doğru bir kaydını tutamamanız veya yedeklememeniz dahil ancak bununla
sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle
şifrenize iyi bakmadığınız için birisi tarafından kırılma.
QUOINE, operasyonlarını başlatmak ve SIVI PLATFORM geliştirmek için elinden geleni
yapacaktır. QASH almayı taahhüt eden herhangi bir kişi
Bununla birlikte, QUOINE'in SIVI'nın serbest bırakılmasıyla ilgili herhangi bir garanti vermediğini
kabul eder ve anlar.
PLATFORM. Bu nedenle, QUOINE'in (organları ve çalışanları dahil) hiçbir sorumluluk kabul
etmediğini veya
QASH'ı kullanamama nedeniyle ortaya çıkabilecek veya bununla ilgili herhangi bir kayıp veya hasar
için sorumluluk.
Düzenleyici makamlar, dünyadaki Crypto Token'larla ilgili işletmeleri ve operasyonları dikkatlice
inceliyor. İçinde
Bu saygı, düzenleyici önlemler, soruşturmalar veya eylemler QUOINE'in işini etkileyebilir ve bunu
sınırlayabilir veya önleyebilir.
gelecekte faaliyetlerini geliştirmek. QASH almayı taahhüt eden herhangi bir kişi, QUOINE'in iş
modelinin farkında olmalıdır.
veya SIVI PLATFORM ve mevcut platformları, yeni düzenleme ve uyumluluk nedeniyle değişebilir
veya değiştirilmesi gerekebilir.
herhangi bir yargı alanındaki geçerli yasaların gereklilikleri. Böyle bir durumda, alıcılar ve edinmeyi
taahhüt eden herhangi bir kişi
QASH, ne QUOINE'in ne de bağlı kuruluşlarından herhangi birinin doğrudan veya dolaylı olarak
sorumlu tutulmayacağını kabul eder ve anlar.
bu tür değişikliklerin neden olduğu kayıp veya hasarlar.
Bu teknik inceleme ve QUOINE ile görevlileri ve çalışanları tarafından yapılan diğer materyaller veya
açıklamalar
bir yatırıma giriş daveti olarak kabul edilebilir. Hiçbir şekilde oluşturmazlar veya ilişkilendirmezler
veya olmamalıdırlar
herhangi bir yargı alanında bir menkul kıymet teklifi olarak kabul edilir. Bu teknik inceleme herhangi
bir bilgi içermez veya içermez veya
tavsiye olarak kabul edilebilecek veya herhangi bir yatırım kararı için temel olarak kullanılabilecek
gösterge.

Ne QUOINE ne de herhangi bir memuru ve çalışanı, yasal, vergi veya mali konularda danışman olarak
kabul edilmeyecek veya alınmayacaktır.
önemli.
QASH'i edinmek, alıcılara QUOINE'in organizasyonu ve yönetimi üzerinde herhangi bir hak veya etki
sağlamaz.
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BEYAN VE GARANTİ YOKTUR
QUOINE, herhangi bir biçimde herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmaz veya yapma
iddiasında değildir ve bu vesileyle reddeder.
Gerçeğe, doğruluğa ve doğruluğa ilişkin herhangi bir beyan, garanti veya taahhüt dahil olmak üzere,
herhangi bir kuruluş veya kişiye ne olursa olsun
bu whitepaper'da ortaya konan bilgilerin herhangi birinin eksiksizliği.
ALICILAR TARAFINDAN BEYAN VE GARANTİLER
Alıcılar, QASH token satışına katılarak QUOINE'e aşağıdaki şekilde beyan ve garanti verir:
(a) yargı alanınızda geçerli olan yasalara göre QASH satın alma yetkisine sahipsiniz ve tam yetkiniz
var
ikametgah;
(b) QASH satın almanın sizin için uygun olup olmadığını belirlemekten yalnızca siz sorumlusunuz;
(c) QASH'i satın almak isteyen başka bir kişi veya kuruluş adına bir aracı olarak hareket etmiyorsunuz
veya
token satışına katılmak;
(d) QASH'i edinmenin risklerini, maliyetlerini ve diğer sakıncalarını dikkatlice düşündünüz ve
anladınız
bu tür riskler, maliyetler ve QASH ve token satışıyla ilgili diğer tüm kusurlar;
(e) spekülatif yatırım amacıyla hareket etmiyorsunuz;
(f) QASH'in yargı alanınızda herhangi bir biçimde menkul kıymet teşkil etmediğini kabul ve beyan
edersiniz;
(g) bu whitepaper'ın bir izahname oluşturmadığını veya herhangi bir belge sunmadığını kabul ediyor
ve onaylıyorsunuz.
sizin yargı alanınızda bir menkul kıymet teklifi veya bir yatırım talebi oluşturması amaçlanmamıştır
menkul kıymetlerde;
(h) hiçbir düzenleyici makamın bilgi setini incelemediğini veya onaylamadığını kabul etmektesiniz.
bu teknik incelemede, yasalar, düzenleyici gereklilikler veya kurallar uyarınca böyle bir işlem
yapılmamış veya yapılmayacaktır.
herhangi bir yargı yetkisi ve bu whitepaper'ın size yayınlanması, dağıtılması veya yayılması,
geçerli yasalara, düzenleyici gerekliliklere veya kurallara uyulduğunu;
(i) bu teknik incelemenin, QASH belirtecinin taahhüt edilmesinin ve / veya tamamlanmasının
QASH'in herhangi bir kripto para borsasında satışı veya gelecekteki ticareti yorumlanmayacak,
yorumlanmayacak veya kabul edilmeyecektir.
QUOINE veya QASH'in yararlarının bir göstergesi olarak sizin tarafınızdan;
(j) bu whitepaper'ın, herhangi bir kısmının veya herhangi bir kopyasının dağıtımı veya dağıtımı veya
sizin tarafınızdan aynısı, yargı bölgenizdeki geçerli yasalar, düzenlemeler veya kurallar tarafından
yasaklanmadı veya kısıtlanmadı,
ve mülkiyetle ilgili herhangi bir kısıtlamanın geçerli olduğu durumlarda, tüm hakları gözlemlediniz ve
bunlara uydunuz.
bu tür kısıtlamalar, masrafları size ait olmak üzere ve QUOINE'a karşı hiçbir yükümlülüğü
olmaksızın;
(k) herhangi bir QASH satın almak istemeniz durumunda, bunun yorumlanmayacağını kabul
edersiniz,
şu şekilde yorumlandı, sınıflandırıldı veya ele alındı:
(i) kripto para birimi dışında herhangi bir para birimi;
(ii) QUOINE tarafından ihraç edilen borçlanma senetleri, hisse senetleri veya hisseler
(iii) bu tür borçlanma senetleri, hisse senetleri veya hisseler ile ilgili haklar, opsiyonlar veya türevler;

(iv) farklılıklar için bir sözleşme kapsamındaki haklar veya başka herhangi bir sözleşme kapsamında
amaç veya iddia edilen haklar
amacı kar elde etmek veya zararı önlemek;
(v) kolektif yatırım programındaki birimler;
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(vi) bir ticari tröst içindeki birimler;
(vii) bir ticari tröstteki birimlerin türevleri; veya
(viii) diğer herhangi bir menkul kıymet veya menkul kıymet sınıfı.
(l) işlem, işlevsellik, kullanım, depolama, iletim mekanizmaları hakkında iyi bir anlayışa sahipseniz
ve kripto para birimlerinin diğer maddi özellikleri, blok zinciri tabanlı yazılım sistemleri, kripto para
birimi
cüzdanlar veya diğer ilgili jeton depolama mekanizmaları, blok zinciri teknolojisi ve akıllı sözleşme
teknolojisi;
(m) herhangi bir QASH satın almak istemeniz durumunda risklerin olduğunun tamamen farkındasınız
ve anlıyorsunuz.
QUOINE ve iş ve operasyonlarıyla ilişkili;
(n) QUOINE'in dolaylı, özel, tesadüfi, sonuçsal
veya haksız fiil, sözleşme veya başka herhangi bir türden diğer kayıplar (gelir kaybı, gelir kaybı dahil
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)
veya kar ve kullanım veya veri kaybı), bunun herhangi bir kabulünden veya buna güvenilmesinden
kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak
teknik incelemeyi veya sizin tarafınızdan herhangi bir bölümünü;
(o) jeton satışını kara para aklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasa dışı
faaliyet için kullanmayacaksınız ve
terörizmin finansmanı; ve
(p) yukarıdaki beyanların ve garantilerin tümü doğru, eksiksiz, doğrudur ve
bu tanıtım belgesine veya bunun bir kısmına erişiminizin ve / veya mülkiyetinizi kabul etmenizin
zamanı (duruma göre
be).
TOKEN SATIŞI DETAYI GÜNCELLEMELERİ
QUOINE, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu tanıtım belgesinin bölümlerini değiştirme,
düzenleme, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar.
Değişikliği LIQUID web sitesinde yayınlayarak satış sırasında herhangi bir zamanda şartlar. Herhangi
bir alıcının sahip olduğu kabul edilecektir.
QASH satın alarak bu tür değişiklikleri kabul etti. Herhangi bir noktada, bunun o zamanki güncel
versiyonunun herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız
teknik inceleme ve şartlar, QASH satın almamalısınız.
PAZAR VE SEKTÖR BİLGİLERİ
Bu tanıtım belgesi, iç anketlerden, raporlardan elde edilen pazar ve sektör bilgilerini ve tahminleri
içerir.
ve uygun olduğu yerlerde çalışmaların yanı sıra pazar araştırması, halka açık bilgiler ve endüstri
yayınları. Böyle
anketler, raporlar, araştırmalar, pazar araştırmaları, kamuya açık bilgiler ve yayınlar genel olarak
bilgilerin
güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edildiğini, ancak doğruluğu veya
dahil edilen bu tür bilgilerin eksiksizliği. QUOINE, çıkarılan bilgiler üzerinde herhangi bir bağımsız
inceleme yapmamıştır
üçüncü taraf kaynaklardan, bu tür bilgilerin doğruluğunu veya eksiksizliğini doğruladı veya temeldeki
ekonomik
varsayımlar burada dayanıyordu. Sonuç olarak, QUOINE'in herhangi bir varlığı ve görevlileri ve
çalışanları herhangi bir
bu tür bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği ile ilgili beyan veya garanti ve herhangi bir
aynı güncellemeler.
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TANIMLAR
Otomatik Ticaret Stratejileri , Bölüm 3.3.2'de belirtilen anlama sahiptir.
Temel Para Birimi , satın aldığınız veya sattığınız para birimi anlamına gelir, örneğin: BTC, ETH,
vb.
Çapraz Para Birimi Dönüştürme Motoru (CCCE) , SIVI Platformunun neredeyse anında,
otomatik çapraz para birimi dönüştürme.
Kripto / Fiat Kredisi , Bölüm 3.2.3'te belirtilen anlama sahiptir.
Kripto Ödünç Verme , Kripto Jetonlarının ödünç verilmesini ifade eder. Fiat dünyasında borç
vermeye benzer şekilde, büyük Crypto Token sahipleri şunları yapabilir:
varlıklarını bir ücret karşılığında ödünç vermek.
Crypto Token , kripto para birimi veya dağıtılmış defter tabanlı belirteç anlamına gelecektir.
Doğrudan Pazar Erişimi , Bölüm 3.2.1'de belirtilen anlama sahiptir.
Harici Toplu Sipariş Defteri , Bölüm 3.1.1'de belirtilen anlama sahiptir.
Fiat Yönetimi , Bölüm 3.2.2'de belirtilen anlama sahiptir.
İç Sipariş Defteri , Bölüm 3.1.1'de belirtilen anlama sahiptir.
SIVI Platform , Bölüm 3'te belirtilen anlama sahiptir.
Likidite Siloları , bir döviz çiftindeki bir borsadaki likidite kolayca olamayacağı için var olan likidite
ceplerini ifade eder.
karşı likiditeye erişin.
Eşleştirme Motoru (ME) , Bölüm 3.1.2'de belirtilen anlama sahiptir.
Prime Brokerage , Bölüm 3.2'de belirtilen anlama sahiptir.
QASH , QUOINE LIQUID TOKEN'in adını ifade eder ve Bölüm 4.1'de belirtilen anlama sahiptir.
QRYPTOS , QUOINE'ın yalnızca Kripto para borsasına atıfta bulunacaktır. QUOINE, tüm jeton
veren kuruluşlar için platformunu bir
Hem ilk Crypto Token ihracı hem de ikincil bir değişim için otomatik kendi kendine hizmet
platformu. (www.qryptos.com)
QUOINE , toplu olarak veya bireysel olarak, Japonya ve bağlı kuruluşlarının yasaları kapsamında
kurulan QUOINE Corp.'a atıfta bulunacaktır.
ancak QUOINE Pte ile sınırlı değildir. Ltd., Singapur yasalarına göre kurulmuştur. QUOINE, önde
gelen küresel bir FinTech şirketidir
ofislerle blockchain teknolojisiyle desteklenen ticaret, takas ve yeni nesil finansal hizmetler sunan
grup
Japonya, Singapur, Vietnam ve Filipinler'de.
QUOINEX , QUOINE'ın amiral gemisi ürününe atıfta bulunacaktır. Dünyanın en büyük
Cryptocurrency-fiat borsalarından biri ve tamamen
Japonya'da düzenlenmiştir. (www.quoinex.com)
Teklif Para Birimi , Baz Para Birimi'ni fiyatlandırmak için kullanılan para birimini veya fiyatları kote
etmek için kullanılan para birimini ifade eder, örneğin: USD,
EUR vb.
Gerçek Zamanlı Raporlama , Bölüm 3.2.4'te belirtilen anlama sahiptir.
Akıllı Sipariş Yönlendirme (SOR) , Bölüm 3.1.2'de belirtilen anlama sahiptir.
Sistem Ortak Yerleşimi , Bölüm 3.3.1'de belirtilen anlama sahiptir.
Yetersiz Hizmet Alan Piyasalar , tek başına kendi sıvı Kripto'larını destekleyecek kadar büyük
olmayan daha küçük pazarlara atıfta bulunacaktır.
Jetonlar.
Dünya Kitabı , Bölüm 3.1'de belirtilen anlama sahiptir.
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QUOINE LIQUID PLATFORM, küresel kaynaklı tek bir ticaret platformudur (Dünya Kitabı)
ilişkili bir hizmet paketi ile (Prime Brokerage). Bunlar birleştiğinde
Dünyadaki en yüksek likidite seviyesi - herhangi bir bireyin fırsatlara erişmesine izin verir
ve yeni Crypto ekonomisinin sunduğu zenginlik.
LIQUID Platformunun Dünya Kitabı , QUOINE'ın mevcut Eşleştirmesinin üzerine inşa edilmiştir.
Motor, Akıllı Sipariş Yönlendirme ve Çapraz Para Birimi Dönüştürme Motoru teknolojileri. O
tüccarlar için nihai kaynak haline gelir - çok pazarlı bir sipariş kitabı
içine dünyadaki her likidite kaynağı tek yüksek likiditeye işlem yapılabilir sipariş defteri, içinde
kullanıcının seçtiği herhangi bir para birimi.
LIQUID Platformunun Prime Brokerage'ı , Doğrudan Pazar Erişimi (DMA), Fiat
Yönetim, Kripto / Fiat Kredi tesisi ve Gerçek Zamanlı Raporlama.
Tüm müşteri boyutlarına ve gereksinimlerine hizmet eder: LIQUID Platform, dünyasını birleştirir
System Co-Location gibi üst düzey hizmetlere sahip Book and Prime Brokerage ,
Otomatik Ticaret Stratejileri, "Kitle Kaynaklı" AI güdümlü Algoritmalar ve QUOINE'lar
gelişmiş tescilli Ticaret Araçları.

Evrensel bir yerel Token: QUOINE LIQUID TOKEN, QASH , güç sağlayacak yakıttır
QUOINE'ın sunduğu tüm hizmetler. Halihazırda finans kurumlarıyla görüşüyoruz ve
ortakları, QASH'i kendi gelecek ve mevcut Token yapmak için
merkezi olmayan platformlara geçerken finansal hizmetler. Biz öngörülüyor QASH irade
daha geniş finans endüstrisinde ve diğer endüstrilerde çeşitli amaçlarla kullanılabilir
ödeme ve havale dahil.
Nihai hedef: QUOINE sağlam, küresel bir finansal hizmet programı - gelişmiş bir platform
oluşturmaktır
tüm Kripto ekonomisi büyük avantaj sağlayacak; herkesin katılabileceği yer
kullanıcılar ve Token sahipleri olarak.
QUOINE LIQUID, Kripto için eksiksiz bir finansal ekosistem olacak
ekonomi.
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Bitcoin 2009'da ortaya çıktığında, sadece birkaç vizyoner yıkıcı bir şoku anladı
Dalga Finans sektörünü vurmak üzereydi. Gutenberg Press ve İnternet gibi,
elit bir sınıftan güç ve bilgi kontrolünü alıp dağıtmayı vaat ediyor
bireyler arasında.
Sadece sekiz yıl içinde, Bitcoin sıfırdan 70 milyar dolara çıktı. Var
on rakamlı piyasa değeri olan on iki diğer Kripto Jetonu. Tüm Kriptoların piyasa değeri
Token birleştirilmiş 140 milyar doların üzerindedir - çevredeki altyapı ve
ekosistem muhtemelen çok daha değerli.
Şimdiye kadarki çoğu Crypto Token değeri spekülasyon ve ticaretten geldi. Herkes kim
partiye geç gelen “bir sonraki Bitcoin” i arıyor. Neredeyse her gün yeni bir Kripto
Token, dünya çapında yüzlerce borsada servetini aramak için pazara geliyor ve
binlerce kişi daha takip edecek.
Milyonlarca kişi, binlerce işletme ve hatta yeni sektörler ortaya çıkacak tüm temellerini bu merkezi olmayan Crypto Token tabanlı ekosistemler üzerine kurmak.
Sıradan ödemelerden büyük kurumsal transferlere, kaynak yaratmaya ve yatırımlara,
Henüz hayal bile edilmemiş akıllı sözleşmeler ve hizmetler - kesinti şimdi
her yönden geliyor.
Yeni Kripto ekonomisi burada. Finansın geleceği dağıtılır.
Finansın demokratikleşmesi başladı. Güç artık herkesin elinde.
Birkaç önemli istatistiğe bakalım. Küresel (fiat) FX piyasası
günde 5-6 trilyon dolarlık esnaf işliyor. Kripto para birimi
günlük paylaşım nispeten daha küçük (şimdilik) yaklaşık
2 milyar $ - bazen 4-6 milyar $ 'a ulaşmasına rağmen.
Dünyada 172 benzersiz fiat para birimi varken,
1097 Kripto Jetonu var ve artıyor. Biz ne zaman
bu rakamlara bakın, kripto piyasasının
yükseliş eğilimini sürdürecek.
Sayfa 13
13
QUOINE girin. Kusursuz, başarılı ve karlı bir kripto para birimi firması
itibar ve finans endüstrisi soyağacı. 29 Eylül 2017 itibarıyla ilk biziz
Japonya FSA tarafından resmi olarak lisanslanacak dünyadaki küresel kripto para birimi firması
(Lisans

0002): http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf. QUOINEX'imiz ve
QRYPTOS ticaret platformları, yıllık işlemlerle dünyadaki en gelişmiş platformlardır
12 milyar dolardan fazla. Finans alanında iki buçuk asırdan fazla birleşik deneyime sahip
QUOINE ekibi, sektörü içten dışa anlıyor. Aslında,
eski finansmanın modasının geçtiğini bilecek kadar anlıyoruz. Büyük finansal
kurumlar yeniliğe ayak uyduramaz. Ve biz daha yeni başlıyoruz - okuyun
bunu nasıl katlanarak büyütmeyi planladığımızı ve neden insanlarımızın
teslim etmek.
LİKİDİTE SORUNU
Crypto Token piyasalarındaki devasa, genellikle kaotik ekonomik aktivite okyanusunun ortasında,
katılımcılar birçok zorlukla karşı karşıyadır. QUOINE'da, BİR temel belirledik
Ele alınacak öğe. O kadar büyük bir unsurdur ki çoğu zaman gözden kaçar ...
dünya çapında Kripto ekonomisinin sağlığı ve büyümesi. Bu unsur: LİKİDİTE.
Likidite, herhangi bir endüstrinin, herhangi bir ekonominin ve herhangi bir bireysel işletmenin can
damarıdır.
Likidite, işletmelerin kısa vadeli yükümlülüklerini ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını kapsar borç finansmanı veya yeni girişimlerin finansmanı ile ilişkili olup olmadığı. Bir şirket
dünyadaki en büyük varlık tabanına ve en iyi işletilen işletmeye sahip olabilir, ANCAK eğer varsa
zaman içinde kısa vadeli finansmana ihtiyacı vardır ve herhangi bir kredi veremez veya tasfiye
edemez.
varlıkları, o zaman o şirketin başı dertte. Finans dünyası tarihi böyle
kayıplar. Geleceğinin olması gerekmiyor. Likidite sorunları, Küresel
Finansal Kriz'in en travmatik olayları. İlk büyük şoku, BNP Paribas'ın
likit olmayan piyasaları gerekçe göstererek üç para piyasası fonunun tasfiyesini askıya aldı. Sonra
Bear Stearns ve Lehman Brothers'da, nihai çöküşlerine yol açan koşular vardı.
Yeni finans dünyası yaratıcı enerjisini bu yeni Kripto patlamasına akıtıyor
Jetonlar ve heyecan verici iş modelleri. Ancak likidite - bu daha az manşetlere giriyor
temel unsur - geride kalmaktır. Ya bir birey veya işletme 'en çok
önemli bir varlık likidite olmadan belirli bir Kripto Jetonuna bağlı mı? Onlar olurdu
ciddi bir belada. Bu sorun bugün zaten var. En büyük likidite sağlayıcıları
geleneksel finans küresel bankalar ve Goldman gibi diğer finansal kurumlardır
Sachs, JP Morgan Chase, Citibank, Bank of America Merrill Lynch ve Deutsche Bank.
QUOINE, Crypto ekonomisinde aynı statüyü elde edebilir mi? Yapabileceğimize inanıyoruz.
Nasıl olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.
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Sıvı olmayan Crypto'ya likidite sağlamak için inşa edilen QUOINE LIQUID'e hoş geldiniz
ekonomi.
QUOINE, küresel kaynaklı tek bir ticaret olan QUOINE LIQUID Platformunu başlatıyor
platform (World Book) ile ilişkili bir hizmet paketi (Prime Brokerage)
en yüksek düzeyde likidite sağlayacaktır. Süreçte, bu herkesin dokunmasına izin verecek
Yeni Kripto ekonomisinin sunduğu tüm fırsatlara.
LIQUID Platformu, QUOINE Pte. Ltd. tarafından yönetilecek ve işletilecektir. Ltd. kuruldu
Singapur yasalarına göre.
[QUOINE LIQUID Platformu]
Dünya Kitabı
Borsalar
Bireysel

yatırımcılar
Kurumsal
yatırımcılar
Jeton
sahipleri
Jeton
ihraççılar
Bankalar *
Düzenleyiciler
Eşleştirme
Motor
Para birimi
Dönüştürmek
Doğrudan Pazar
Giriş
Fiat
Yönetim
Akıllı Sipariş
Yönlendirme
Veri
Altyapı
Raporlama
Kredi imkanları
(Borç verme)
Prime Brokerage
FX Komisyoncuları
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[Likidite Siloları ve Yetersiz Hizmet
Dünya pazarları]
Bir anlamda, çeşitli kripto para borsaları Likidite Silolarıdır. İçlerinde sıvıdırlar
bazı çiftler, ancak likiditelerine yalnızca bu borsanın müşterileri tarafından erişilebilir. Ve süre
borsaların çoğu, yüksek likiditeye sahip belirli para birimlerinde (USD, EUR, CNY,
JPY, vb.), Crypto dünyasına giriş için uygun ve yüksek düzeyde sıvı
CAD, NZD, SGD, PHP, IDR vb. gibi küçük para birimlerinin sahipleri ayrı ayrı
piyasanın likiditesi küçük kalır, ancak toplu olarak büyük bir kullanılmayan kaynağı temsil ederler
şimdi umutsuzca Crypto dünyasına giriş yapmak isteyen likidite.
LIQUID Platformu, tüm küresel kripto para birimi ağını bir araya getiriyor
değiş tokuş yapar ve bunları herkes için erişilebilir hale getirir. Tüm büyüklere erişim ile
dünya çapında saygın borsalar, LIQUID Platformu benzersiz ve
Hem Bireysel hem de Kurumsal yatırımcılar için güçlü ticaret hizmetleri paketi - aynı zamanda
Token Verenler ve Token Sahipleri ile ilgili olarak.
¥
¥
£
W
$
$
Yetersiz Hizmet Pazarı
SF
Likidite Silosu
€
Kanada
NY

Afrika
Latin Amerika
İngiltere
Avrupa
Hindistan
Çin
Avustralya
Japonya
Kore
Şu anda, Crypto Tokens için likidite manzaraları parçalanmış durumda. Üst
kripto para birimi borsalarının tümü farklı Crypto Token çiftleri sunar ve hiç kimse takas etmez
herhangi bir Crypto Token çiftinde hakimdir. Ayrıca, likidite ve en iyi fiyatlar
belirli bir çift bir borsadan diğerine geçebilir. Belirli bir zamanda, en iyi anlaşma
BTC satın almak ABD'de olabilir. Önümüzdeki bir saat içinde Asya veya Avrupa'da olabilir.
aynısı ETH ve diğer Kripto Jetonları için de geçerlidir.
[Coğrafyaya / para birimine göre likidite liderlerinin değiştirilmesi]
Çin
Japonya
Kore
Diğerleri
2017 Temmuz
2017 Mart
2017 Ocak
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Dünya Kitabı, Kripto dünyasındaki likiditeyi sınırlayan iki önemli sorunu çözer:
Likidite Siloları ve Yetersiz Hizmet Alan Piyasalar.
Yukarıda belirtildiği gibi, Likidite Siloları var olan likidite cepleridir çünkü
bir döviz çiftindeki bir borsadaki likidite (örneğin, A borsasında BTC / USD),
başka bir borsada mevcutsa, karşı likiditeye kolayca erişin (örneğin, BTC / EUR,
değişim B). Yetersiz Hizmet Alan Piyasalar , tek başına, henüz değil
kendi sıvı Kripto Jetonlarını destekleyecek kadar büyük.
Yalnızca Likidite Siloları ve Yetersiz Hizmet Verilen Piyasaları olan ülkelerdeki insanlar,
Crypto Token'i kendi para birimlerinde takas edebilmeyi seviyor, ancak yok
Kripto dünyasına onlar için yüksek likidite rampası.
Likidite Silolar ve yetersiz hizmet Piyasalar sorunlar bağlayarak çözülür
bu değişimler tek bir likidite noktasına dönüştürülür ve emir defterinin
herhangi bir ana para biriminde ve birçok küçük para biriminde fiyatlandırılır.
3.1 Dünya Kitabı
3.1.1 Çoklu Pazar Sipariş Defteri
LIQUID Platform'un Dünya Kitabı,
[emirler / fiyatlar] dünyanın çeşitli likidite kaynaklarındaki tek bir yüksek likidite ticareti yapılabilir
sipariş defteri, siparişlerin kişinin seçtiği para biriminde verilmesine izin verir:
[Çoklu Pazar Sipariş Defteri]
¥
£
$
€
W
Rp
P
$
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Başlık altında, Dünya Kitabı iki emir kitabının birleşimidir:
İç Sipariş Defteri: Tümü için FX düzeltmeli emirleri içeren bir emir defteri
Dünya Kitabının kullanıcıları tarafından verilen siparişler.
Harici Toplu Sipariş Defteri: Diğer tüm siparişleri içeren bir sipariş defteri
bunlar dışında dünya genelinde var olan siparişler (ancak FX düzeltilmiş)
İç Sipariş Kitabına yerleştirildi. Bu kitaptaki her sipariş bir siparişle bağlantılı
uluslararası çeşitli borsalarda.
[Dünya Kitabının Şeması]
İç
Sipariş defteri
Dünya Kitabı
İç
Eşleştirme
Çoklu parabirim
Eşleştirme Motoru
Harici
Toplu
Sipariş defteri
Veri Altyapısı
(veri beslemeleri
dünya borsaları)
Harici
Borsalar
FX Borsaları
Akıllı Sipariş
Yönlendirici
Çapraz döviz
Motor
Harici
Eşleştirme
LIQUID Platform'un Dünya Kitabı , kişinin kendi para biriminde ticareti destekler.
seçim. Bunun ne kadar yararlı olduğunu anlamak için, ticaret çiftlerinin
Crypto Token ve FX dünyalarında bir Temel Para Birimi'nden oluşur (siz
alış ve satış, örneğin: BTC, ETH, vb.) ve bir Teklif Para Birimi (para birimi)
fiyatı görüyorsunuz, örneğin: USD, EUR, vb.). Saf Kripto Jetonuna sahip olmak da mümkündür
ETH'nin Temel Para Birimi ve Teklif Para Birimi olan ETH / BTC gibi çiftler
BTC. Dünya Kitabını kullanan tüccarlar, Teklif Para Birimini seçme seçeneğine sahiptir.
büyük itibari para birimlerinden herhangi birinden artı bazı Kripto Jetonları.
Örneğin, BTC (Baz Para Birimi) satmak isteyen bir Alman tüccar (A),
EUR cinsinden BTC Dünya Kitabına (Teklif Para Birimi) bakın. Sipariş verdiklerinde
Dünya Kitabında, siparişlerinin BTC / EUR piyasasına girdiğini ve siparişin fiyatını görüyorlar.
sipariş defterine EUR cinsinden yansıtılır. Singapurlu bir tüccar Dünya kitabını kullanırken,
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sipariş defterinin tamamını kendi seçtikleri para biriminde (muhtemelen SGD) görecek. Yapacaklar
Alman Tüccar tarafından BTC / EUR cinsinden verilen, SGD cinsinden fiyatlandırılan siparişi görün ve
Singapurlu tüccarın bakış açısına göre, Alman tüccarın siparişi,
EUR / SGD oranlarındaki değişiklikler. BTC / EUR satma emri,
BTC / SGD satın alın, perde arkasında bir FX dönüşümü gerçekleşir. Her iki taraf da kendi
emirlerinin ilgili para birimlerinde uygulama.

Sabitlendi
kullanıcı para birimi
İle yüzer
Döviz kurları
Yayılmış
BTC / EUR
Bu kullanıcı tüm
sipariş defteri cinsinden
EUR cinsinden
BTC / SGD
Bu kullanıcı tüm
sipariş defteri cinsinden
SGD cinsinden
Bir
B
[Çoklu Pazar Sipariş Defteri]
3.1.2 Mimari
LIQUID Platform'un Dünya Kitabının temelini oluşturan, halihazırda
QUOINE tarafından günlük olarak yaygın olarak kullanılmaktadır:
1. Eşleştirme Motoru (ME)
2. Çapraz Para Birimi Dönüştürme Motoru (CCCE)
3. Akıllı Sipariş Yönlendirme (SOR)
Eşleştirme Motoru (ME):
Finans teknolojisindeki onlarca yıllık deneyimi birleştirerek sıfırdan oluşturuldu, Dünya
Book's Matching Engine (ME), her biri için birkaç milyon işlemi işleme kapasitesine sahiptir.
ikincisi, onu sektördeki en gelişmiş eşleştirme motorlarından biri yapıyor.
ME, çok yüksek bir sayıyı desteklemek için hiper ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır
pazarlar (Crypto Token çiftleri) ve bir dizi anahtar sipariş için yerel destek sunar
güçlü bir Sipariş Yönetim Sisteminin inşa edildiği türler.
Tüm bu özellikler, "başarısızlığa karşı oluşturulmuş" esneklikle birleştiğinde, Dünya Kitabının ME'yi
piyasadaki en iyilerden biri.
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[Teknik şema / Eşleşen Motorun Resmi]
Rest API
WebSocket
FIX API
Hesaplar
ve Krediler
Veri tabanı
Sevk görevlileri: SRC / DST çevirmenleri
Ağ
Tek sunuculu makine
Pazar olayları
Pazar olayları
Pazar olayları
ÇIKTI
Farklı pazarlar
İşlenecek siparişler
veya GİRİŞİ iptal et
İÇİNDE
DIŞARI
DIŞARI
DIŞARI

DIŞARI
DIŞARI
İÇİNDE
İÇİNDE
İÇİNDE
İÇİNDE
Pazar olayları
Hesaplar / Bakiyeler /
Krediler etkinlikleri
Hesaplar / Bakiyeler /
Krediler etkinlikleri
Hesap Edin /
Bakiyeler / Krediler
atom olarak
(LUA tarafından)
ÇIKTI
(Teminat Çağrısı emirleri)
ÇIKTI: Dahili MM siparişleri
Hesaplar / Bakiyeler /
Krediler etkinlikleri
Güncelleme istekleri
Hesaplar / Bakiyeler /
Krediler
Y API
X API
Harici MM
Marj çağrısı
dama
Dahili MM
MUX
MUX
Qi / Bj
Tüccarlar
GİRİŞ
halka tampon
ÇIKTI
halka tampon
ÇIKTI
halka tampon
ÇIKTI
halka tampon
Qi / Bj
Qi / Bj
Qi / Bj
Qi / Bj
Piyasalar, bağımsız hareket eden ayrık durum makineleridir
ve fonlar için tamamlayın (bakiyeler / krediler)
Yarış koşullarından kaçınmak için piyasalar para toplar
atomik olarak kısa süreliğine
Qi, Q - istek kuyruğu, i - kuyruk tanımlayıcı
Bj, B - sipariş defteri, j - sipariş defteri tanımlayıcısı
SRC - kaynak, DST - hedef, MUX - çoklayıcı
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Çapraz Para Birimi Dönüştürme Motoru (CCCE)
Çapraz Para Birimi Dönüştürme Motoru, neredeyse anında, otomatik para birimine izin verir
dönüşümler: Bir infaz onaylandığında ve iki taraf bunu paylaşmadığında
aynı Fiyat Teklifi Para Birimi, bir Teklif Para Birimi dönüştürme gereklidir. Örneğin, eğer iki
Dünya Kitabının müşterileri hem ETH (Temel Para Birimi) ticareti yapıyor, ancak bunlardan biri
SGD ve diğeri USD cinsinden ticaret yapıyorsa, USD / SGD kullanan bir FX dönüşümü
maçı tamamlamak için işleme eklendi. CCCE bunu otomatik olarak gerçekleştirir
maç onaylandığında. Ayrıca, gerçek zamanlı fiyatlandırmada sürekli olarak
cari uygulanabilir döviz kurlarını yansıtacak şekilde sipariş defteri. Bahsedilmeliydi
burada bu para birimi dönüştürme fiat ile sınırlı değildir. Örneğin, ETH / BTC kullanarak
para birimi dönüştürme, verilen bir sipariş arasında bir eşleşme sağlamak mümkün hale gelir
ETH / SGD'de ve biri BTC / SGD'de.
Ayrıca, bir fiat FX dönüşümü eklemek, aşağıdaki gibi çiftler arasında eşleşmelere izin verir:
ETH / EUR ve BTC / SGD (aşağıdaki şemaya bakın. CCCE'yi kullanmak Dünya Kitabına izin verir)
ve olmayan birden fazla yerden likidite sağlamak için Akıllı Sipariş Yönlendirmesi (SOR)
Normalde eşleşir ve Dünya Kitabının ek likidite kaynaklarından yararlanmasına izin verir .
[FX dönüştürme işleminin resimleri]
Müşteri A SAT ETH
yxed fiyata
EUR cinsinden
Bir sipariş gönderilir
Kripto piyasalarında SATIŞ
ETH ve BTC SATIN AL
Müşteri B sipariş verir
BTC'yi bir fiyata SATIN ALMAK
SGD cinsinden yxed
Sistem tanır
kullanarak bir eşleşme mümkündür
ETH / BTC-kasaları ve EUR / SGD
Döviz kurları
FX'e bir emir gönderilir
SGD satmak için pazarlar
ve EUR SATIN AL
Müşterinin A hesabında ETH var
düşülür ve alınır
EUR.
Müşteri B'nin hesabında SGD var
düşülür ve alınır
BTC
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Akıllı Sipariş Yönlendirme (SOR):
Akıllı Sipariş Yönlendirme Teknolojisi, aşağıdakiler için düşük gecikmeli, gerçek zamanlı (R / T)
beslemeleri korur
dünyadaki tüm büyük borsalar.
Bu sipariş defterlerinden herhangi biri değiştiğinde, LIQUID Platform'un Dünyasına yansır.
Kitap.
Dünya Kitabına bir sipariş verildiğinde ve dahili olarak hiçbir maç mevcut olmadığında,
Akıllı Sipariş Yönlendirme Teknolojisi, başka bir cihazda uygun bir eşleşme olup olmadığını kontrol
eder.
değiş tokuş. Eğer öyleyse, siparişi, siparişin para biriminde otomatik olarak yönlendirir.
diğer değişim.
[Akıllı Sipariş Yönlendirme sürecinin resmi]
Örnek yol 1

Örnek yol 2
Örnek yol 3
Örnek yol n
Sipariş
ETH / SGD Satın Alın
Akıllı Sipariş
Yönlendirici
Exchange D'leri
ETH / BTC
FX Değişimi
Değişim A'ları
ETH / SGD
Exchange B'ler
ETH / USD
Exchange C'ler
ETH / EUR
Exchange D'leri
BTC / USD
1. SGD kullanarak ETH satın almak için sipariş verilir
2. SGD, FX piyasalarında USD'ye çevrilir
3. USD, BTC satın almak için kullanılır
4. BTC, ETH satın almak için kullanılır
5. ETH, alıcının hesabına yatırılır
YEŞİL yürütme yolu
1
2
3
4
5
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3.2 Prime Brokerage
LIQUID Platform'un Prime Brokerage'ı bir dizi hizmetten oluşur.
kullanıcılara karşı taraf riskini azaltmak ve yatırım getirisini artırmak için araçlar sağlar. Prime
Brokerage
Doğrudan Pazar Erişimi, Fiat Yönetimi ve Kredi Olanağını içerir.
çekirdek teklif.
Kullanıcılar artık herhangi bir küresel saygın borsada doğrudan işlem yapabilirler.
bu borsalarda bir hesaba veya paraya sahip olmak.
LIQUID Platform kullanıcıları aşağıdaki faydaları elde edecekler:
1. Karşı Taraf Riskinin Azaltılması: LIQUID Platform kullanıcıları yalnızca
karşı tarafı olarak QUOINE ile uğraşmak zorunda kalmazsınız. QUOINE düzenlenir
Japonya'da, Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) tarafından
dünyadaki en katı düzenleyiciler. JFSA resmi olarak QUOINE lisansına sahiptir:
Eylül 2017'de bir Dijital Para Birimi Borsası.
2. Sermaye Verimliliğinde Artış: LIQUID Platform kullanıcıları,
doğrudan fonları taşımak zorunda kalmadan diğer borsalar. Sermaye hareketleri
QUOINE'in finansman olanakları aracılığıyla yapılacak ve her ikisi için de anında
Kripto Jetonu ve fiat.
3. Pozisyonların netleştirilmesi: LIQUID Platform kullanıcıları,
farklı ticaret alanlarında alınan net pozisyonlar. Bu piyasaya izin verecek
katılımcıların bazen verimsizliklerden daha iyi yararlanmaları için
parçalanmış kripto piyasaları.
3.2.1 Doğrudan Pazar Erişimi

Prime Brokerage, kullanıcılarının QUOINE'in Akıllı Sipariş Yönlendirmesinden yararlanmasına
olanak tanır
(SOR) teknolojisi ve tüm saygın küresel borsalara bağlanın ve Doğrudan alın
Tek bir platformdan en hızlı ve en iyi uygulama için Pazar Erişimi.
Son teknoloji ticaret gösterge tablolarımızla LIQUID Platformunun kullanıcıları,
ticaret defterlerini yönetmek, sipariş vermek, riski izlemek ve tüm küresel
büyük borsalardaki piyasalar, 24/7.
Bizim Sipariş Yönetim Sistemi (OMS) ve Eşleştirme Motor (ME) sağlamak
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Milyonlarca siparişi işleme kapasitesine sahip benzersiz bankacılık düzeyinde performans
her saniye. OMS'miz, hem yaygın hem de yaygın olan profesyonel düzeyde bir FIX API'si sağlar.
gelişmiş sipariş türleri ve yürütme algoritmaları.
3.2.2 Fiat Yönetimi
Fiat Yönetimi, söz konusu olduğunda en zor (ve kısıtlı) kısıtlamalardan biridir.
piyasaya likidite sağlamak. Büyük miktarda itibari para taşımak yavaş, pahalıdır ve
zaman alıcı - Crypto Tokens'ın finansın geleceği olmasının nedenlerinden biri de budur.
QUOINE, son üç yılda kapsamlı bir ilişkiler ağı kurdu
bankalar ile. Bankacılık stratejimizin bir parçası, banka hesaplarımızı
diğer büyük borsalarınkileri, aynı bankada hesaplar oluşturarak ve birçok
vakalar aynı şubedir - diğer borsalarda olduğu gibi.
Ayrıca, itibari para transferi optimizasyonu sağlamak için büyük bir küresel banka ile çalışmaya
başladık.
Bu, küresel olarak anında fiat transferlerini tamamlamamıza izin verecektir. Bu hizmet aynı zamanda
Prime Brokerage'ı kullanan üçüncü şahıs likidite sağlayıcıları tarafından kullanılabilir . QUOINE
Fon Transferi Hizmet Sağlayıcı Lisansı ve diğer izinleri almayı planlamak
veya gerektiğinde lisanslar.
Bu İnovasyon Neden Önemlidir?
Likidite için
Sağlayan birçok üçüncü taraf likidite sağlayıcısı vardır.
sadece sınırlı likidite. Likidite provizyonları büyük ölçüde
fiat taşıma süresi ve maliyeti ile sınırlıdır. Sağlayarak
Bu hizmet Prime Brokerage'ımızın bir parçası olarak, üçüncü taraf likidite
sağlayıcılar platformu kullanmaya teşvik edilecek, çünkü
sermayelerinden daha iyi para kazanmalarına izin verin.
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3.2.3 Kripto / Fiat Kredisi
LIQUID Platformunun Prime Brokerage'ı , Crypto / Fiat Credit tesisini genişletecek.
kullanıcıların gelişmiş ticaret fırsatları için mevcut bakiyelerini kullanmaları. Kripto/
Fiat Credit tesisi, kullanıcıların teminat olarak fiat veya Crypto Token kullanarak ödünç almalarına
izin verir.
QUOINE LIQUID TOKEN (QASH), ticaret için teminat olarak da kullanılabilir. (daha fazlası bizim
Aşağıdaki bölümlerde belirteç.)
QUOINE resmi başvurusu sürecinde de Bankacılık Lisansı, genişletmek için
kullanıcılarımıza sunabileceğimiz hizmet yelpazesi. QUOINE ayrıca diğer izinleri de alacaktır veya
gerektiğinde lisanslar.
3.2.4 Gerçek Zamanlı Raporlama
Başbakan Aracılık kullanıcıları görünümüne, özelleştirilmiş aktivite tablolara erişimi olacak
Pozisyonlar, nakit bakiyeleri dahil olmak üzere hesap hareketleri hakkında ayrıntılı bilgiler,
işlemler ve daha fazlası. Tümünü görüntülemek için ticari onay raporlarını çalıştırabilecekler.
infazlar.
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3.3 Diğer Hizmetler
3.3.1 Sistem Ortak Yerleşimi
LIQUID Platformumuz, güçlü özel sunucularımızdan birinde ortak konum sağlar
Eşleştirme Motorumuzun ve OMS sistemimizin yakınında veya likiditeye yakın fiziksel olarak
konumlandırılmış
değişim ortakları ağımızdaki mekanlar.
Temel programlama dilleri için destek sağlıyoruz. LIQUID kullanıcıları
Platform, kendi stratejilerini uygulayabilecek ve bunları başkalarına da sunabilecektir.
bir ücret karşılığında platformdaki müşteriler.
3.3.2 Otomatik İşlem Stratejileri
LIQUID Platformumuz, üçüncü taraf ticaret stratejilerine ve kendi
otomatik ticaret ve piyasa yapıcı stratejiler. Kullanıcılar yayınlanan bir
otomatik algoritmik stratejilerin listesi, ardından bunları kullanarak varlıklarının takas edilmesini
sağlayın
stratejiler. Stratejiler yayınlanacak ve kullanıcılarımız tarafından erişilebilir olacaktır. Tarihi
performans ve stratejilerle ilgili diğer ayrıntılar, kullanıcılara,
Seçim süreci.
Başlangıçta, bu stratejiler QUOINE tarafından sağlanacaktır. Ancak platform, veriler ve
kullandığımız araçlar, tüm dünyada binlerce veri bilimcinin kullanımına sunulacak.
endüstri, yetenek / beceriye sahip herhangi bir kişiye veya ekibe erişime izin verir ve
kendi ticaret stratejilerini sunar.
Ticaret stratejisi kullanım durumlarına örnekler:
1. ICO / ITS jeton çıkaran kuruluşlar, otomatik pazar oluşturma stratejilerini kullanabilir
tokenları için piyasa yapımı.
2. Yetenekli quant'lar ve ticaret sistemi geliştiricileri kendi
ticaret sistemleri ve daha sonra bunları kendi varlıklarını alıp satmak için kullanın veya bunları
paylaşın
kar payı ve / veya bir ücret karşılığında alenen.
3. Crypto Token sahipleri bir veya bir dizi strateji seçebilir ve ardından
varlıklarının otomatikleştirme stratejileri kullanılarak otomatik olarak alınıp satılmasını sağlayın.
Otomatik Ticaret Stratejileri, yalnızca tarafından izin verilen ölçüde sağlanacaktır.
geçerli yasalar, düzenlemeler ve kurallar.
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3.3.3 Ticaret Araçları
QUOINE LIQUID Platformunun kullanıcıları, sınıfının en iyisi ticaret araçlarına erişebilir
QUOINE ürünleri için yıllar içinde geliştirilmiştir.
Bu araçlar arasında, kullanıcılar geliştirilen güçlü bir ticaret panosuna tam erişime sahiptir.
QUOINE ürünleri için ve LIQUID Platform için uyarlanmıştır.
Kullanıcılar, işlemlerini ve pozisyonlarını yönetmek, küresel pazarları izlemek için araçlara erişebilir
gerçek zamanlı olarak siparişleri girin ve yönetin, canlı grafikleri görüntüleyin vb.
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04
QASH Token Satışı
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4.1 Jetona Genel Bakış
Kripto ekonomisi bize yeni dağıtılmış altyapı inşa etmenin yepyeni bir yolunu verdi
Crypto Tokens kullanımı yoluyla. İnsanlar bir şeye fon sağlamak için bir araya geliyorlar
gerçekten istedikleri, gerçekten inandıkları bir şey. Token Sahipleri olarak,
faydası ve değerindeki büyümeden.
QUOINE, QUOINE LIQUID TOKEN (QASH) aracılığıyla bir finansal hizmet geliştiriyor.
tüm Kripto ekonomisinin yararlanacağı ve insanların yararlanabileceği platform
hem kullanıcı hem de jeton sahipleri olarak katılın.
QASH, QUOINE Pte. Ltd ve kendisi tarafından dağıtılabilir ve / veya
belirlenmiş distribütörler. Lütfen QASH'in herhangi bir özkaynağı temsil etmediğini unutmayın.
QUOINE ve sahiplerine herhangi bir oy hakkı, temettü veya kar paylaşımı hakkı vermez
herhangi bir QUOINE varlığının. QASH, yakıt olarak kullanılabilen bir Kripto Jetonudur.
LIQUID Platformu ve QUOINE'in mevcut platformları tarafından sağlanan tüm hizmetlere güç sağlar
(QUOINEX ve QRYPTOS).
QASH'in iki ana işlevi vardır:
1. Crypto Token kullanıcıları tüm platformlarımızdaki hizmetler için ödeme yapabildiğinden;
2. Açık piyasada takas edilebilir bir Kripto Jetonu olarak.
Bunların yanı sıra, QASH tüm finans sektörlerine ve diğer tüm sektörlere açılacaktır. QUOINE
QASH kullanımını veya QASH'i kullanmak isteyen ticari kuruluşları sınırlamayacaktır.
onların işi. Bu nedenle, herhangi bir şirket veya kuruluş, bireyler şunları yapabilir:
QASH'i Bitcoin, Ethereum'un ETH'si ve Ripple'ın XRP'si gibi bir Kripto Jetonu olarak kullanır.
LIQUID Platformuna olan talep arttıkça, QASH'in faydası artacak ve
QASH sahiplerinin, QUOINE'in tüm hizmet ve işlevlerinin "ücretini ödemek" için değerini
kullanmasına izin verin ve
ortakları sağlayacaktır.
QASH'in tercih edilen bir şirket haline gelebileceğini düşünüyoruz
tarafından sağlanan tüm hizmetler için ödeme yapmak için kullanılan standart Token
kademeli olarak katılımcılar olarak daha geniş finans sektörü
merkezi olmayan platformlara geçiş yapın.
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QUOINE, halihazırda birden fazla finans kurumu, FinTech girişimleri,
ve ortakların QASH'i gelecek ve mevcut olanlar için tercih edilen ödeme Jetonu yapması için
finansal hizmetler.
4.1.1 Jeton Yardımcı Programı
Başlangıçta QASH değeri, LIQUID Platform tarafından sağlanan hizmetler için kullanılacak ve
QUOINE - kredi teminatı olarak ücretleri karşılamak ve ticaret stratejilerine katılmak için.
QASH sahipleri aşağıdakiler karşılığında değer kullanabilir:
İşlem ücretleri
SIVI Platformu
QRYPTOS
QUOINEX
Prime Brokerage
Doğrudan Pazar Erişimi
Fiat Yönetimi
Kripto / Fiat Kredisi
Diğer servisler
Sistem Ortak Yerleşimi
Otomatik Ticaret Stratejileri
Ticaret Araçları
4.1.2 Listelenen Ticari Varlıklar
QASH, QUOINE'in ticaret platformunda ve diğer borsalarda işlem görebilir. Sahip olmak
Çeşitli borsalarda listelenen QASH, Token yardımcı programının artmasını beklediğimiz başka bir
yoldur

likidite ile.
4.1.3 Münhasır Sahip Avantajları
Son olarak, ek bir teşvik olarak, QASH sahipleri periyodik promosyonlar alacak,
indirimli ücretler, yeni ürünlere / hizmetlere ayrıcalıklı erişim ve
QUOINE'in piyasaya sürülmesine yardımcı olacağı gelecekteki ICO / Token Satışlarına yatırım yapın.
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4.2 Token Özellikleri
Token Adı
QASH
Kod
QASH
İhraç Tutarı
1.000.000.000 QASH
Token Satış Fiyatı
Token Satış Fiyatı 1 QASH =
0.001 ETH (Özel indirim
% 20'si için geçerli olacaktır
sırasındaki satın alımlar
Satış Dönemi şurada açıklanmıştır:
Bölüm 4.3)
Ayrıntılar
ERC-20
Ethereum Tabanlı Token
Sunulan Maksimum Token
350.000.000 QASH
~ 350.000 ETH
Minimum Belirteç Gerekli
50.000.000 QASH
~ 50.000 ETH
Gelirlerin Kullanımı
Bölüm 4.4
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Tüm alıcıların QRYPTOS'ta bir hesap oluşturması gerekecek
QASH'e katılmak için kripto fonlarını güvenli bir şekilde transfer etmek
Token Satışı.
QRYPTOS'ta bir hesap oluşturmak için kayıt adımları
ve Token Satışımıza katılmak,
sonraki sayfa.
4.3 Token Satış Süreci
Her gün, gitgide daha fazla jeton veren kuruluş siber saldırılar, bilgisayar korsanları ve
milyonlarca dolarlık hırsızlığa yol açan taklitçiler. Bunun nedeni ise
mevcut ICO platformları, alıcılar için uygun güvenlik önlemlerine sahip değil
fonlarını yatırmak ve transfer etmek için. Mevduatlar tipik olarak bir ETH'den transfer edilir
uygun KYC kontrolleri olmadan başka bir adrese adres, genellikle halka açık olarak ilan edilen tek bir
alıcıların paralarını göndermeleri için adres. Bilgisayar korsanları ve dolandırıcılar şu avantajlardan
yararlanır:
Bu, forumlarda sahte ETH adresleri yayınlayarak ve şüphesiz token satın alanlara
bilgisayar korsanlarının adreslerine kripto transfer ediyor.
Bunun Token Satışımızda olmamasını sağlamak için, sıkı bir şekilde yerleştirdik,
Tüm belirteçler için güvenli, emniyetli ve uyumlu bir süreç sağlamak için önleyici tedbirler

katılımcılar. Token Satışımızı yalnızca güvenli ticaretimiz aracılığıyla gerçekleştireceğiz ve
değişim platformu, QRYPTOS.
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1. QRYPTOS hesabınızı oluşturun / etkinleştirin.
a. LIQUID açılış sayfasından ( http://liquid.plus) , "Şimdi Kaydol" u tıklayın.
Bu düğme sizi QUOINE'ın QRYPTOS kayıt sayfasına götürecektir ( https: //
accounts.qryptos.com/sign-up) .
b. Ekran talimatları, QRYPTOS hesabınız boyunca size rehberlik edecek
kayıt. Aşağıdakiler dahil bazı temel bilgileri sağlamanız gerekecektir:
senin ad, e-posta adresi, ev adresi ve ile girişinizi güvence
Google Authenticator uygulamasıyla 2 Faktörlü Kimlik Doğrulamayı etkinleştirme.
Yardım Merkezimizde daha ayrıntılı talimatlar bulunabilir.
c. Yukarıdakileri tamamladıktan sonra, bir hesap onayı içeren bir e-posta /
aktivasyon bağlantısı service@quoine.com adresinden e-posta adresinize gönderilecektir .
Hesabınızı etkinleştirmek için bağlantıya tıklayın. Şimdi önceden fonlayabilirsiniz.
gerçek belirteç satışı.
2. QRYPTOS hesabınıza para yatırın ve QASH satın alın.
a. QRYPTOS'ta oturum açtıktan sonra (2FA kodu gereklidir), şunları yapabileceksiniz:
hesabınıza BTC veya ETH ile para yatırın ve QASH satın alın. Her QASH
alıcıya finansman için benzersiz bir BTC veya ETH depozito adresi tahsis edilecektir.
b. Alıcı, hesabını finanse ettikten sonra sadece "Satın Al
QASH ”, Alıcının satın almak istediği tutarı girin ve gönderdiği isabetleri girin.
QRYPTOS, uygun miktarda BTC veya ETH'yi otomatik olarak düşecektir
Alıcının hesabından ve satın alınan QASH jetonlarını ekleyin. Durumda
Alıcının hesabına BTC koyduğunu, QUOINE bir
Alıcının hesabından düşülen BTC miktarı
Böyle bir Alıcı tarafından piyasa değeri temelinde girilen QASH miktarı
ETH / BTC'nin (QUOINE'in makul takdirine bağlı olarak belirlenir)
satın alma.
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1. Lütfen herhangi bir satın alma siparişinin geri alınamayacağını veya iptal edilemeyeceğini
unutmayın.
yapılmış.
2. Halihazırda bir QRYPTOS hesabına sahip olan mevcut QUOINE kullanıcıları,
Ana Sayfasındaki "QASH Satın Al" düğmesini tıklayarak jeton satışına katılın
Hesap sekmesi.
3. QUOINE, herhangi bir sosyal medya aracılığıyla herhangi bir jenerik fon adresi sağlamayacaktır,
mesajlaşma hizmetleri, ilan tahtaları vb. çoğu ICO hacklemesi bu şekilde gerçekleşiyor.
4. QASH Token Satışı Singapur saatiyle 00: 01'de (UTC + 8 saat) 6'da başlayacak.
Kasım 2017 ve 8 Kasım'da Singapur saatine göre 23:59 (UTC + 8 saat) sona erecek
2017 (Satış Dönemi).
5. Satın alma taleplerinin toplam tutarı, içindeki maksimum teklifi aşarsa
Satış Dönemi, QUOINE, QASH'i satın alan kişinin oranına göre oranlayacaktır.
istek.
6. QUOINE, 50.000.000 QASH olan Minimum Jeton Gereksinimini karşılayamazsa
Satış Dönemi, QUOINE, işlem ve / veya çıkarıldıktan sonra depozitoyu iade edecektir.
ağ ücretleri.
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4.4 Gelirlerin Kullanımı
Token Satışından hemen sonra, Token sahipliği aşağıdaki gibi olacaktır (1. Yıl).
QUOINE, 5. yıla kadar, kaynakları tam olarak dağıtacak ve yalnızca% 20'sini elinde tutacaktır.
Yönetim ve QUOINE hissedarları.
Gelirler Likiditeye (% 50), Ürün Geliştirmeye (% 20), Operasyonlara (% 15) gidecek
ve Yasal / Yönetmelikler (% 15).
% 15
Stratejik ortaklar/
Kurumsal Alıcılar
(uzun vadeli sahipler)
Yıl 1
Jeton Tahsisi
5. Yıl
% 20
Yönetim / QUOINE
Hissedarlar
% 30
Topluluk / Ekosistem
% 35
Kamu Satışına Sunuldu
% 20
Yönetim / QUOINE Hissedarlar
% 80
Halka arz edildi
Jeton
Tahsis
Kullanımı
Gelir
% 50
Likidite
% 20
Ürün geliştirme
% 15
Operasyonlar
% 15
Yasal düzenleme
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4.5 QASH Blok Zinciri
QASH başlangıçta Ethereum'un ERC-20 Token Standardı üzerine inşa edilecek.
Q2 2019'a kadar, QUOINE, sahip olacak kendi blok zincirini (QASH BLOCKCHAIN) oluşturacak.
belirli finans sektörü gereksinimleri zaten oluşturulmuştur. Şu anda, mevcut olanların hiçbiri
blok zincirleri (Ethereum dahil), anlamlı veya anlamlı herhangi bir şey oluşturmak için gelişmiş
araçlar sunar.
blok zincirlerinin üzerine ölçeklenebilir finansal hizmetler (temel hizmetler dışında, örneğin
ödemeler ve transferler olarak).
Tüm QUOINE hizmetleri QASH BLOCKCHAIN'e ve mevcut ERC20 tabanlı QASH, QASH'de yeni oluşturulan QASH token ile de değiştirilecek
BLOCKCHAIN.
QASH BLOCKCHAIN, daha gelişmiş finans sektörü programlamasını destekleyecek
diller (Python benzeri dil ve finans dünyasında yaygın olarak kullanılan diğer diller)
endüstri) finansal olanak sağlayacak akıllı sözleşmelerin tasarımı ve inşası için
kurumlar ve fintech girişimleri, merkezi olmayan finansal hizmetler oluşturmak için
QASH BLOCKCHAIN. QASH BLOCKCHAIN 2019'un 2. çeyreğinde piyasaya sürüldüğümüzde,

aşağıdaki özellikler:
1. KYC / AML
2. Düğüm Yönetimi (Bölge Kısıtlamaları)
3. Finansal Hizmet Özellikleri
a) Kredi / Borç Yönetimi
b) Pazar Verileri Dağıtımı
c) Teminat Yönetimi
d) Eşleştirme Motoru
e) Piyasa Yapıcı Motor
f) Yeni Kripto Jetonlarının verilmesi
g) Bankacılık
h) Vb.
QUOINE, QASH tarafından desteklenecek finansal hizmetler tabanlı bir blok zinciri yaratıyor.
Daha fazla FinTech hizmeti QASH blok zincirini kullandıkça, QASH'in
büyüyen bir finansal hizmet sağlayıcıları ekosistemi tarafından tercih edilen simge
QASH'in faydasının büyümesi.
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Kimler Yarar
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5.1 Bireysel ve Kurumsal Tüccarlar
Harika Teknolojiye Erişim
Yıllar içinde, QUOINE son teknoloji ürünü, yüksek kullanılabilirlikli ve yüksek
Küresel Crypto borsalarının çoğuna bağlantı için performans teknolojisi.
Buna Akıllı Sipariş Yönlendirme (SOR) ve Sipariş Yönetimi (OMS) teknolojisi dahildir
güçlü bir gerçek zamana ek olarak ağımızdaki her bir değişim için siparişleri yönetmek için
ilgili tüm küresel Crypto değişimlerini kapsayan pazar veri altyapısı.
Dünyanın Likiditesine Erişim
Sürekli artan Kripto Jetonları ve borsaları, hem
yatırımcılar ve tüccarlar için önemli bir fırsat ve zorluk. USD Arası
Düzinelerce borsada Crypto Token piyasalarında günlük 4 ve 5 milyar işlem görüyor,
yakın geçmişte% 10'un üzerinde oynaklık ile. Bu, aşağıdakiler için büyük bir fırsat sunar:
tüccarlar ve yatırımcılar.
Aşağıdaki grafik, BTC için büyük borsalardaki spreadleri göstermektedir:
[BTC için büyük borsalarda yayılır.]
Bitstamp
Coincheck
ikizler burcu
Kraken
BitFlyer
CoinBase
BitFinex
Bitstamp
Coincheck
ikizler burcu
Kraken
BitFlyer
CoinBase
BitFinex
3,3 68

3,3 88
3,3 65
3,3 92
3,3 91
3,3 65
3,3 63
2017-08-08
05:33:06
04:00
3.320
3.460
08:30
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Azaltılmış Risk
Buradaki zorluk, tüm karlı fırsatlara verimli ve verimli bir şekilde erişebilmekte yatmaktadır.
güvenli bir şekilde, mümkün olduğunca az riskle.
Yazma sırasında, tam anlamıyla yararlanmak oldukça zordur (hatta imkansızdır)
bu fırsatların çeşitli faktörlerden dolayı. Bunlar karşı taraf riskine kadar değişir
teknoloji sınırlamaları, finans / bankacılık kısıtlamaları, yüksek fiyat oynaklığı, sermaye
verimsizlik ve genel olarak net ve adil fiyatlandırma eksikliği.
Tek başına karşı taraf riski, merkezileştirme söz konusu olduğunda önemli bir zorluk teşkil eder.
düzenlenmemiş borsalar. Geçen yıl, ilk beş borsadan her biri
QUOINE hariç (işlem hacmine göre ölçülür) saldırıya uğradı ve parası vardı
çalınan, müşterilere milyonlara ve bazı durumlarda on milyonlara
kayıplar.
Profesyonel Düzeyde Hizmetlere Erişim
QUOINE LIQUID Platformunun sunduğu hizmetler, kullanıldığında zaten güçlüdür
Bizim ile birleştiğinde zaman kendi başlarına, ama onlar çok daha güçlü bir etkiye sahip
olabilir Prime
Aracılık, Fiat Yönetim Hizmetleri ve gelişmiş raporlama araçları.
LIQUID Platformumuzun sağladığı ölçekte alım satım artık münhasır olmayacak
azınlığın ayrıcalığı.
Herkese izin verecek, tamamen açık, süper bağlantılı bir platform başlatıyoruz.
Kripto'nun sunduğu ticaret fırsatlarına katılmak ve yararlanmak için her yerde
ekonomi sunmalıdır.
Bu, finansın gerçek demokratikleşmesidir.
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5.2 Token İhraççılar
Şu anda, çeşitli özellikleri desteklemek için oluşturulan yüzlerce yeni Kripto Jetonu var.
ihraççılarının çeşitli sektörlerde sunmayı planladıkları hizmetler.
Önceki bölümlerde tartışıldığı gibi zorluk, genellikle sıfır (veya çok
sınırlı) likidite, yeni konular olması nedeniyle. Bu, yeni Kripto için bir sorun teşkil ediyor
Token sahipleri ve ihraççılar benzer.
Token ihraç edenler, LIQUID Platform'un tüm teknolojilerinden ve hizmetlerinden yararlanabilecektir.
QRYPTOS'ta Token'leri için bir pazar yaratmak. SIVI Platformumuz şu özelliklere sahip olacaktır:
ortaya çıkan yeni Crypto Token ekonomisini tam olarak desteklemek ve
karşı karşıya olduğu mevcut likidite sorunları.
Token İhraççılar, bir ilk / ikincil teklifi ve pazarı otomatik olarak ayarlayabilecektir.
yapım veya yönetilen bir hizmetin parçası olarak. LIQUID Platform'un Dünya Kitabı ve Pazarı
Veri Hizmetleri, özel pazar oluşturma stratejileriyle birleştiğinde, pazarın

yeni Kripto Jetonları oluşturmak - ve karşılığında likidite ve adil fiyatlandırma yaratmak
yeni Kripto Jetonları.
Özellikler şunları içerir:
• QRYPTOS (www.qryptos.com) üzerinde web tabanlı, self servis kurulum
• LIQUID Platform'un yüksek performanslı Eşleştirme Motorunun kullanımı
• Pazar Verileri Hizmetleri
• Kendi pazar yapıcılığını yapmak veya LIQUID Platform'un pazar yapısını kullanmak için araçlar
hizmet olarak (Token Düzenleyicinin envanter sağlaması gerekecektir)
QUOINE, yalnızca Kripto borsası QRYPTOS'u açacak
Kripto Jetonları hariç jeton sahipleri ve jeton çıkaranlar
menkul kıymetler veya başka bir
QRYPTOS'un kullanamayacağı düzenlenmiş finansal ürünler
QRYPTOS'ta listelenmeyecektir.
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5.3 Token Sahipleri
ICO'lara ve Token satışlarına katılan Crypto dünyasının ilk katılımcılarının bir
varlıklarının önemli bir kısmı yatırım yaptı ve çeşitli Kripto Jetonlarına bağlandı.
LIQUID Platformunun başarısı, daha yüksek fiyat sağlayarak token sahiplerine fayda sağlayacaktır.
istikrar ve daha az piyasa manipülasyonu, Kripto'larının daha yüksek değerlemelerine yol açar
Token varlıkları.
LIQUID Platformu ayrıca token sahiplerine aşağıdaki ek
Hizmetler:
Kripto Kredisi
Token sahipleri, Kripto Jetonlarını QRYPTOS'ta bir ücret karşılığında ödünç verebilir. Bunu yapmak
ekler
Likidite sağlayıcıları için gerekli envanteri sağlayarak Token piyasasına likidite
marjla ticaret yapan. Bu, belirli Token'in genel likiditesini artırır.
Token Tasfiye Hizmeti
Token sahiplerinin belirli bir Kripto Jetonuna bağlı önemli varlıkları olduğunda - ve orada
hızlı bir şekilde tasfiye etme ihtiyacıdır. Bu tasfiye jeton piyasasını bozabilir ve
hatta belirteç pazarlarının çökmesine neden olabilir. Sahipler üçüncü taraf hizmetlerini kullanabilir,
ancak bunlar
pahalıdır, şeffaf değildir ve bilgi sızmasına neden olabilir.
LIQUID Platform, World Book ve sofistike otomatik sipariş türlerini kullanarak,
sahipleri, Kripto piyasasını aksatmadan büyük pozisyonları tasfiye edebilir
Token - ve üçüncü şahıs hizmetleriyle uğraşmak zorunda kalmadan.
5.4 Finansal Hizmet Yenilikçileri ve Toplum
Büyük
Kripto para birimleri ve bunların altında yatan blok zinciri / dağıtılmış defter teknolojileri
tanıtılan uygulamaların, ürünlerin ve hizmetlerin çoğu için önemli bir kolaylaştırıcı
şu anda finans sektöründe yer alan geri dönüşü olmayan inovasyon dalgasının bir parçası olarak
hizmetler endüstrisi.
Bazen "FinTech Devrimi" olarak adlandırılan bu yeni yenilik dalgası,
geleneksel finansal hizmetleri tüm cephelerde tamamen bozma sözü veriyor. Eninde sonunda olacak
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dahil olmak üzere herkese daha iyi, daha hızlı, daha ucuz, aracısız finansal hizmetler sunmak
dünyanın 2,5 milyardan fazla "bankasız" olduğu ve bankalara erişimi olmadığı tahmin ediliyor.
herşey. Ayrıca, "banka hesabına sahip olmayan" sayısız birey ve işletme vardır.
kredi geçmişinin olmaması ve diğer nedenlerden dolayı geleneksel bankacılık kullanarak kredi.
QUOINE'in küresel değişim ve bankacılık ilişkileri ağı, düzenleyici lisanslar,

ve uyumluluk / güvenlik çerçeveleri, mevcut FinTech'in çoğu için boşlukları doldurabilir.
ülke içi ve uluslararası havaleler, ödemeler ve
borç verme.
QASH'in,
daha geniş finans endüstrisinde finans sektörünü güçlendirmek için
merkezi olmayan platformlara geçerken hizmetler.
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QUOINE'in Rekabetçi
Avantajı
Diğer Token tekliflerinin çoğunun aksine
Şimdiye kadar LIQUID Platform gerçek bir ürün
dünya standartlarında bir şirket tarafından desteklenmektedir
(QUOINE).
Güçlü bir yönetim kadrosuna sahiptir.
yüzlerce yıllık birleşik finansal
teknoloji deneyimi ve canlı ölçeklenebilir
zaten yüzlerce kişi tarafından kullanılan ürünler
binlerce aktif kullanıcı.
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6.1 Dünya Klasında Takım
250 yılı aşkın birleşik deneyime sahip dünya standartlarında bir ekip oluşturduk
Finans ve Teknoloji alanında.
Ekibimizin Forex IT, Forex Trading, Algos, Hisse Senedi İşlemlerinde kanıtlanmış bir sicili vardır.
Sistemler ve FICC (Sabit Gelir, Para Birimleri ve Emtialar) - tümü ile birlikte
İnternet ve mobil teknolojide uzmanlık.
En önemlisi, en büyük Cryptocurrency borsalarından biri olan QUOINEX'i kurduk
dünyada. Japonya FSA tarafından düzenlenir ve gereksinimlerle tamamen uyumludur
dünyanın dört bir yanındaki düzenlenmiş pazarların çoğunda.
QUOINE'in yönetim ekibi aşağıdaki şirketlerde çalıştı:
• Finans Kuruluşları: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch,
Credit Suisse, Citigroup, Barclays, UBS, ANZ, Union Bank, Rabobank, Wells
Fargo Bank, Bloomberg, Price Waterhouse Coopers, Simplex, Scotty D.
Grup, Sermaye Piyasaları Ticareti vb.
• İnternet ve Teknoloji: SoftBank Group Corp., SAMSUNG, SingTel,
BSB, Hike, Gungho Online Entertainment, Grab, Luxola, Protiviti, SAP vb.
• Diğerleri: Mitsubishi Corporation, Anderson Consulting, AirAsia, Sephora,
vb.
6.2 Ürün Hazırlığı
Temel ürün geliştirmemiz zaten tamamlandı. Temel üründe sıfır risk var
geliştirme.
SIVI Platformu:
• Dünya çapındaki tüm büyük saygın borsalara tek bir
platform.
• Her ikisine de benzersiz ve güçlü bir ticaret hizmetleri paketi sunar
bireysel ve kurumsal tüccarlar.
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Ürün-pazar uyumumuz tartışılmaz.

Kripto ekonomisinin likiditeye ihtiyacı var ve biz çözüyoruz
temel bir sorun. Sürekli geliştireceğiz
en son teknolojilerimizi kullanan ürünler.
Nasıl ölçekleneceğini biliyoruz. QUOINEX'i bir olmak için inşa ettik
dünyadaki en büyük borsalardan.
Tüm girişimlerde olduğu gibi, yine de şirketlerin% 90'ı maalesef başarısız olacaktır.
ürün geliştirme ve ürün-pazar uyumu aşamaları. Ancak QUOINE çoktan geçti
o “ölüm vadisi”.
Ölüm Vadisi
Şirketlerin% 90'ı
burada başarısız
Risk - Aşama 3
Risk - Aşama 2
Risk - Aşama 3
Ürün Ölçeklendirme
Risk
Ürün Pazarı Uyumu
Risk
Ürün geliştirme
Risk
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6.3 Döviz ve Bankacılık İlişkileri
QUOINE, son üç yılda küresel borsalar oluşturdu ve onlarla bağlantı kurdu
ve LIQUID Platformunun yararlanabileceği tüm büyük kıtalardaki bankalar.
İşin miktarı (kaynaklar, düzenleme, profesyonel hizmetler) SIVI'mızı yapar
Platform gerçekten benzersiz.
Bu ilişkileri tamamen uyumlu, düzenlenmiş,
ve mevcut ürünlerimizin hiçbirinde önemli bir olay veya hırsızlık yaşamadım.
platformlar (hem QUOINEX hem de QRYPTOS).
Borsalar: LIQUID Platformu 15'in üzerinde Cryptocurrency'e bağlıdır
dünya çapında borsalar. Zaten çok büyük bir performans gösterdik
karşı taraf riskini değerlendirmek için özen gösterilmesi ve kademeli bir
izleme sistemi.
Bankalar: LIQUID Platform'un Japonya, ABD, AB, Tayvan'da banka hesapları var,
Singapur, Filipinler, Endonezya ve daha fazlası gelecek. Hesap açılışı
süreç altı aydan iki yıla kadar sürer - yani, eğer başarılı olursa
hepsi (çoğu banka hala reddediyor ve Cryptocurrency için sıfır tolerans politikasına sahip
başlangıçlar). Ekibimiz, diğerlerinin çoğunun başarısız olduğu yerde başarılı oldu.
6.4 Japonya'da Düzenlenmiştir
QUOINE'ın ana şirketi QUOINE Corp., tamamen düzenlenmiş bir Cryptocurrency işletmektedir.
Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'na bağlı olarak değiş tokuş yaptık ve ilk küresel
değişim resmi olarak 28 Eylül 2017'de lisanslanacak (Lisans No. 00002).
Dünyada ülke düzeyinde tamamen düzenlenmiş ilk borsayız.
Tüm ürün yelpazemizde güvenlik, güvenilirlik, uyumluluk ve yönetişim
ve servisler.
6.5 Uyumluluk ve Güvenlik
QUOINE ürünlerinin Crypto'daki en uyumlu hizmetler olmasından gurur duyuyoruz
Jeton alanı. Ken Mazzio ile Baş Uyum Yetkilimiz olarak, güçlü bir risk ekibi
bağımsız bir iç denetçi ve dış denetçimiz olarak bir Big 4 firması da dahil olmak üzere görevliler,
tüm çalışanlar için uygunluk eğitimi ve bizim tarafımızdan kabul edilen yıllık bir uyum planı
Risk Yönetim Komitesi ve tüm üst yönetim ekibimiz tarafından yürütülür,
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QUOINE bünyesinde bir uyum kültürü oluşturduk.
Kara para aklama ve terörizmin finansmanının itibara yönelik risklerinin farkındayız
Kripto endüstrisinin ve toplumunun geneline bakıyoruz ve sürekli olarak geliştirmeye çalışıyoruz.
Kripto dünyasındaki en iyi uygulamaların önde gelen örneği olmak için program.
Bu kültür, dünya çapında banka hesapları açmamızı sağlayan şeydi.
diğerleri yapamadı. Başka hiçbir Crypto şirketi bu kadar geniş erişime ve derinliğe sahip değil,
özellikle
fiat olarak.
QUOINE, yargı alanlarında faaliyet gösterdiğimizde FATF yönergelerine tam olarak uyar:
Kripto endüstrisi henüz belirli bir AML düzenlemesine tabi değil. Hepsine uyarız
Faaliyet gösterdiğimiz yargı bölgelerinin geçerli yasaları ve düzenlemeleri. Ayrıca kullanıyoruz
KYCsphere ve Thompson Reuters World-Check One gibi birinci sınıf araçlar
AML uyumluluğumuzu ve "Müşterinizi Tanıyın" yükümlülüklerimizi yönetin, yaptırımlar uygulayın
tarama (BM, OFAC, AB, vb.) ve Siyasi Açıdan Maruz Kalmış Kişilerin (KEP'ler) belirlenmesine
yardımcı olur.
Güvenlik ve Gizlilik tarafında, banka ile yılların deneyimini aldık.
güvenliği derecelendirin ve bunu en güncel araçlar ve tekniklerle birleştirerek
leapfrog geleneksel finans kurumları.
Tüm temel güvenliği kapsayan yeni bir FinTech sınıfı güvenlik programı elde ettik
alanlar. Bunlar:
1. Erişim Kontrolü
2. Uygulama Geliştirme Güvenliği
3. İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Planlaması
4. Kriptografi
5. Bilgi Güvenliği Yönetişimi ve Risk Yönetimi
6. Yasal Düzenlemeler, Soruşturmalar ve Uyum
7. İşlem Güvenliği
8. Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
9. Güvenlik Mimarisi ve Tasarımı
10. Telekomünikasyon ve Ağ Güvenliği
Dahili ekibimize ek olarak, süreçler ve araçların yanı sıra son teknoloji ürünü harici
Kullandığımız güvenlik araçları ve hizmetleri — uzmanlaşmış harici penetrasyonla ilgileniyoruz
test uzmanları ve hatta kitle kaynaklı sızma testi hizmetleri, beklentilerin önüne geçmek için
saldırgan olun. Bu, sistemlerimizin gizliliğini, kullanılabilirliğini ve bütünlüğünü korur,
bilgiler ve nihayetinde kullanıcılarımız.
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QUOINE'da güvenlik 7/24 bir faaliyettir. Bu herkesin
Risk Yönetimimiz tarafından yönetilen sorumluluk
Üst düzey yöneticilerimizden oluşan komite
işin tüm alanlarından ve devlet-of- tarafından desteklenmektedir.
en son teknolojiler ve araçlar.
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6.6 QUOINE ile Özel Ortaklık (QUOINEX,
QRYPTOS)
LIQUID, QUOINE'in mevcut platformlarında benzersiz bir avantaja sahip olacak.
ortak altyapıyı, ürün araç setlerini kullanmak için özel bir ortaklık oluşturmak,
ve en iyi uygulamaların bilgi paylaşımı.
QUOINEX ( quoinex.com )

Yıllık 12 milyar USD'nin üzerinde olan dünyanın en büyük Crypto-Fiat borsalarından biri
işlemler ve Japonya'da tamamen düzenlenir.
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QRYPTOS (www.qryptos.com)
Sadece Kripto para borsamız. QUOINE, tüm belirteçler için platformu açacak
hem İlk Token İhracı hem de otomatik bir kendi kendine hizmet platformu olarak veren kuruluşlar
İkincil Değişim.
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Belirli bir segmente hitap etmeye çalışan birçok şirket var.
Teklifimiz. Maalesef hiçbiri gerekli Başarıya sahip değil
Bugün sunmaya hazır olduğumuz Faktörler veya Ürün Özellikleri.
Kanıtlanmış Takım
Başarı
Faktörler
Zaten Oluşturulmuş Temel Ürünler
& Savaşta Test Edildi
Değişim ve Bankacılık
İlişkiler
Düzenlenmiş (Japonya vb.)
Uyumluluk ve Güvenlik
Çerçeveler
OMEGA
BİR
BANKOR
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
KUANTAV
DEĞİŞ TOKUŞ
BİRLİK
RIALTO
TUZ
SIVI
Büyük 4 Denetçi
Yok
Tamamen uygulanmış
Kısmen yerinde
Başlatılmadı
Bilinmiyor / açıklanmadı
Beyaz Kitapların QUOINE araştırmasına dayanmaktadır
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok

Toplu Sipariş Defteri
Ürün
Özellikleri
Akıllı Sipariş Yönlendirme
Eşleştirme Motoru
Gerçek Zamanlı Para Birimi
Dönüştürmek
Pazar yapımı
Fiat Yönetimi
OMEGA
BİR
BANKOR
KUANTAV
DEĞİŞ TOKUŞ
BİRLİK
RIALTO
TUZ
SIVI
Kredi Verme Tesisi
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Tamamen uygulanmış
Kısmen yerinde
Başlatılmadı
Bilinmiyor / açıklanmadı
Beyaz Kitapların QUOINE araştırmasına dayanmaktadır
Yok
07
Rekabet Ortamı
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08
Yol haritası
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QUOINE küresel bir finansal yardımcı program inşa ediyor - tüm Crypto için gelişmiş bir platform
ekonomi büyük avantaj sağlayacak; Herkesin kullanıcı ve Token olarak katılabileceği yer
sahipleri.
Sonunda, QUOINE LIQUID, Kripto için eksiksiz bir finansal ekosistem haline gelecek
ekonomi ve herkesi heyecan verici yolculuğumuza katılmaya davet ediyoruz.

QUOINE
Anonim
2015
2014
2016
Q1
Q1
2014
S2
2015
S2
2017
Q1
2017
S2
2017
S3
2017
Q4
2017
Q4
2018
Q1
2018
S2
2018
S3
2018
Q4
2019
Q1
2019
S3
Q1
QUOINEX piyasaya sürüldü
Sunulan Marj Ticareti
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QUOINE LIQUID piyasaya sürüldü
Doğrudan Pazar Erişimi Beta
Küresel Akıllı Sipariş Yönlendirme ve
Çapraz Para Birimi Eşleştirme Motoru

QRYPTOS piyasaya sürüldü
Doğrudan Pazar Erişimi
Birinci Sınıf Aracılık Teklifi
QASH Blockchain'i Başlatın
Tam Bankacılık
Lisans
Jeton ve Self Servis Desteği
QRYPTOS'ta Token Listeleri
QUOINE LIQUID'i başlatın
Dünya Kitabı Beta
2019
S2
Sayfa 54
ve FICC (Sabit Gelir, Para Birimleri ve
Emtia) - hepsi uzmanlıkla birleştirildi
İnternet ve mobil teknolojide.
En önemlisi, QUOINEX'i geliştirdik;
en büyük Cryptocurrency değişimlerinin içinde
Japonya FSA tarafından düzenlenen dünya ve
çoğu gereksinimlerle tam uyumlu
dünya çapında düzenlenmiş pazarlar.
9.1 Özet
Dünya standartlarında bir ekip oluşturduk
250 yıldan fazla birleşik deneyim
Finans ve Teknoloji.
Ekibimizin Forex IT alanında kanıtlanmış bir sicili vardır,
Forex Trading, Algos, Hisse Senedi Alım Satım Sistemleri,
09
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Blockchain'in yenilikçi yıkımından esinlenildi
ve dijital para birimleri, Mike QUOINE'ı kurdu
2014 yılında Mario ile birlikte. Mike 22 yılı aşkın
yatırım, işletme yönetimi, BT deneyimi
ve Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'nde risk sermayesi,
Hindistan ve Güneydoğu Asya.
QUOINE'dan önce Mike, Kıdemli Başkan Yardımcısıydı
SoftBank Group'ta Asya operasyonlarını yöneten ve
SingTel ve Bharti Group ile yapılan yatırımlar. O oldu
ayrıca Puzzle'ın yaratıcısı Gungho Asia'nın CIO'su
ve Ejderhalar.
Mike, SoftBank'tan önce şu şirkette Kıdemli Yöneticiydi:
Palo Alto merkezli Globespan Capital Partners
1,2 milyar doların üzerinde risk sermayesi fonu
yönetimi.
Mike, University of Law'dan Lisans Diplomasına sahiptir.
Tokyo ve Harvard Business School'dan MBA.
Mike Kayamori
Kurucu Ortak ve CEO
9.2 Liderlik

Sayfa 56
56
Mario, Japonya CIO'su ve Sabit Gelir Başkanı'ydı
Credit Suisse'de (CS) BT Asya. CS'de Mario denetledi
Sabit'in genişletilmesi ile ilgili projeler
Gelir, Para Birimleri ve Emtia işinde
Asya. FICC'nin oluşturulmasından da sorumluydu
Singapur'daki Küresel Geliştirme Merkezi.
Japonya CIO'su olarak yerel düzenleyicilerle yakın çalıştı
ve BT Risk ve Kontrolünden sorumluydu.
Mario, CS'den önce Japonya'daki Merrill Lynch'in CTO'suydu.
Sorumlu olduğu 13 yıllık bir kariyeri kapsayan
Sabit ile ilgili bankanın BT'sinin tüm yönleri için
Gelir, Para Birimleri ve Emtia işi.
Erken elektronik ticarette aktif olarak yer aldı
son teknoloji ürünü geliştirdiği girişimler
Satış ve Ticaret sistemleri için yazılım.
Mario Gomez-Lozada
Kurucu Ortak, Başkan ve CTO
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Katsuya Konno
CFO
Katsu, SoftBank Group'ta sekiz yıla yakın bir süre geçirdi.
SoftBank'ta geçirdiği süre boyunca Katsu, birçok büyük
60 milyar doları aşan birleşme ve satın alma ve girişim anlaşmaları,
Sprint'in (ABD mobil operatörü) satın alınması dahil,
Brightstar (mobil cihazların global dağıtıcısı),
Coupang'daki yatırımlar (en büyük e-ticaret
Güney Kore'deki platform) ve Snapdeal (en büyük
Hindistan'da e-ticaret platformu).
2011–2013'te Katsu,
SoftBank'ın ABD'deki risk sermayesi kolu ve
Güneydoğu Asya. Ayrıca birçok finansman sağladı
ARM satın alımı için finansman dahil anlaşmalar
Holdings Plc. (dünyanın en büyük çip mimarisi
geliştirici), zorunlu değiştirilebilir tahviller çıkaran
Alibaba Group Holding Limited (en büyük
dünyadaki e-ticaret şirketi), hibrit tahviller,
ve dahası.
Sayfa 58
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Ray, IB teknolojisinde 30 yılı aşkın deneyime sahiptir,
Risk Yönetimi, Finans, Yönetim Danışmanlığı
ve Ödemeler. Ray son zamanlarda çalıştı
Tayland ulusal bir ödeme planı uyguluyor
21 banka için (PromptPay).
Singapur / Manila'da Ray, Başkan / Müdür oldu
KPMG Yönetim Danışmanlığı (Filipinler). Gibi
Direktör, Deutsche Bank'ta 5 yıldan fazla çalıştı
Filipinler ve Hindistan için önde gelen Finans BT. Hong'da

Kong, Ray İcra Direktörü, BT Başkanı ve
UBS Yatırım Bankası için APAC COO'su.
Ray, New York'ta İcra Direktörü olarak küresel
OpRisk, SOx, Uyum ve Denetim BT ekipleri
Morgan Stanley.
Merrill'de Direktör ve CIO olarak 5 yıl geçirdi
Japonya'da Lynch. Ray bundan önce 10 yılını
Goldman Sachs (New York / Londra) bulunduğu yer
Hisse Senetleri Bölümü'nde Başkan Yardımcısı.
Ray Hennessey
Baş Strateji Sorumlusu
Sayfa 59
59
Andre Pemmelaar
Baş Ticaret Sorumlusu
Andre, savaşta test edilmiş kapsamlı bir deneyim getiriyor
AI'nın kripto dünyasına pratik uygulaması
Pazar yapımı. 15 yıldan fazla deneyime sahiptir.
düşük gecikme, yüksek
performans, otomatik ticaret sistemleri.
Andre, Simplex'te 2,5 yıl geçirdi.
AI odaklı pazar geliştirme çabalarına öncülük etti
algoritmalar yapmak.
FX fiyatlandırma algoritmaları% 20-30 işlem yapmak için kullanılıyor
Japonya'da alınıp satılan tüm perakende FX'lerin toplamı.
Andre'nin algoritmaları en çok seçilenler olmaya devam ediyor
Simplex'in FX bayileri tarafından FX pazarlarını yönlendirmek içinsistemleri yapmak.
Andre, Sistematik Ticaret Müdürü olarak 6 yıl geçirdi.
Scotty D. Group (SDG), en büyük özel banka dışı
Hacim bazında JGB opsiyonu piyasa yapıcısı. SDG'den önce,
Andre, Global Statistical Equities Arbitrajını yönetti
Chicago merkezli Capital Markets Trading kitabı
piyasa yapıcı grup.
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Ken Mazzio
Baş Uyumluluk ve Bilgi
Güvenlik görevlisi
Ken, yaklaşık 30 yıllık deneyime sahiptir.
teknoloji, bilgi güvenliği (IS), siber güvenlik,
BT risk yönetimi, operasyonel risk yönetimi,
denetim ve uygunluk.
Ken, Singapur'da APAC Denetimi Direktörü olarak görev yapmıştır.
Barclays Bank, Technology ve bankanın büyük
girişimleri değiştirmek. Ken tasarladı, uyguladı ve
yönetişimi geliştirmek için büyük banka programlarını yönetti,
yönetim yapıları; politikalar ve prosedürler
Paranın düzenleyici gerekliliklerine uymak
Singapur Yetkilisi ve diğer düzenleyiciler.
Ken, 12 yıl boyunca Merrill Lynch (ML) ile birlikteydi.
Tokyo ve Hong Kong'da. Asya İD Başkanı ve

daha sonra Direktör, Teknoloji ve Kurumsal Bölüm Başkanı
Audit, Ken, ML'nin ilk küresel IS'sinin oluşturulmasına yardımcı oldu ve
tüm iş kollarında gizlilik programı ve
uygulamak ve yönetmekle sorumluydu
Asya boyunca.
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Seth Melamed
Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı
Seth'in 10 yılı aşkın yatırım bankacılığı var
Goldman Sachs'ta (GS) operasyon tecrübesi,
New York, Tokyo, Moskova ve Salt Lake City arasında.
Seth, Hisse Senedi Türevleri Anlaşmalarının Başkanıydı
Amerika,
yönetme
karmaşık
türevler
ABD kurumsal müşterileri için yerleşim. Bundan önce,
Hazine ve Likidite işlemlerini yönetti.
Rusya'da GS, ödemelerde uzmanlaşıyor ve
yatırım bankaları için nakit yönetimi fonksiyonları.
Seth, GS Asia Derivatives Prime Brokerage'ı yönetti
Japonya ve Asya'daki operasyonlar başarıyla genişliyor
müşteri tabanı. İnisiyatiflere de dahil oldu
CLS ve SWIFT ile aynı gün etkinleştirme dahil
CLS'de yerleşim. Seth, GS'nin Ödeme alt bölümünde görev yaptı.
komite, ödemeyi iyileştirme çabaları üzerinde çalışıyor
güvenlik, dolandırıcılıkla mücadele önlemleri ve
firmanın küresel ödeme politikası.
Sayfa 62
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Katherine Ng
Pazarlama Müdürü
Katherine Ng, QUOINE'da Pazarlama Müdürüdür.
Katherine, Luxola'da Ticari Direktördü
Endonezya (Sephora-LVMH tarafından satın alındı). Katherine
verilerde öncü ticari girişimler
geliri artırmak için dijital pazarlama kanallarını yönlendirdi
e-posta, yerinde, sosyal medya, ücretli reklamlar ve
ortaklıklar.
Daha önce, Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır.
GrabTaxi ve GrabCar Endonezya (artık
Grab, Güneydoğu Asya'nın en büyük yolculuk selamlama uygulaması).
Katherine inşa etmekten ve yönetmekten sorumluydu
pazarlama ekibi ve yolculuk hacminin büyümesine yardımcı oldu
ilk çeyrekte 3 kattan fazla.
Katherine, Grab'in CEO ofisinde görev yaptı.
4 yıldır AirAsia (Asya'nın en büyük düşük maliyetli havayolu),
AirAsia grubundaki özel projeleri yönetmek
ticari operasyonlar genelinde, kurumsal strateji,
politika geliştirme ve süreç iyileştirme.
Kariyerine yatırım bankacılığı olarak başladı

ECM Libra Yatırım Bankası'nda analist.
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Pavel Pekanov
Yaratıcı yönetmen
Pavel, AI, ML, Sosyal Ağ,
2013-2015 boyunca Flört ve Mesajlaşma.
Bundan önce, serbest yaratıcı bir uygulama yürüttü.
2008 yılından bu yana, tüm dünyadaki müşterilere
BT ürünlerini, web sitelerini ve uygulamalarını piyasaya sürdüler.
2014 yılında Kreatif Direktör / Sanat olarak çalışırken
Yeni işletmelerin direktörü olan Pavel lanse edildi
özel bir melek yatırımcı girişimi, girişimlerin
finansman ve uzmanlık alın.
Pavel, BT odaklı bir profesyonel olmadan önce
enstalasyonlar (sanat), resimler, illüstrasyonlar ve
geleneksel bir tasarımcı / icracı olarak müzik.
Sayfa 64
64
10
Yönetim Kurulu Üyeleri,
Melek Yatırımcılar
ve Hissedarlar
Sayfa 65
65
Kıdemli Küresel Danışman
Price Waterhouse Coopers Uluslararası
Eski Temsilci Direktörü ve Başkan Yardımcısı
Mitsubishi UFJ Finans Grubu
Eski Yönetim Kurulu Başkanı
Morgan Stanley
Danışman
Japonya Finansal Hizmetler Ajansı
Masaaki Tanaka
QUOINE Yönetim Kurulu Başkanı
Temsilci Direktör, Baş Büyüme Sorumlusu
Ökseotu A.Ş.
Eski Kıdemli Başkan Yardımcısı, Küresel Strateji
SoftBank Group Corp.
Eski Pazarlama Direktörü
Yahoo! Japonya
Atsushi Taira
QUOINE Yönetim Kurulu Başkanı
Yatırım Grubu Lideri
JAFCO Co., Ltd.
Shozo Isaka
QUOINE Yönetim Kurulu Başkanı
Sayfa 66
66

Genel Müdür Yardımcısı ve Mobil Cihazlardan Sorumlu Genel Müdür
Yahoo! Japonya
Shin Murakami
Yatırımcı, QUOINE
Eski başkan
Uluslararası Bankacılar Derneği
Eski Yönetim Kurulu Üyesi
Tokyo Stock Exchange, Inc.
Eski CEO, Japonya
Credit Suisse AG
Paul Kuo
Yatırımcı, QUOINE
Hiroaki Yasutake
Yatırımcı, QUOINE
Eski Direktör ve Genel Müdür (CTO)
Rakuten Inc.
Global Eski Başkan Yardımcısı
Devlet İlişkileri
Paypal
Eski Başkan Yardımcısı
Visa Inc.
Eski İcra Ofisi
Amerika Birleşik Devletleri başkanı
Eski Yabancı (Diplomatik)
Service Officer US
Dışişleri Bakanlığı
David Katz
Yatırımcı, QUOINE
Gen Miyazawa
Yatırımcı, QUOINE
Genel Müdür Yardımcısı ve Medya Grubu Başkanı
Yahoo! Japonya
Eski başkan
Singapur Telekom Grubu
Eski başkan
Singapur Havayolları Limited
Koh Boon Hwee
Yatırımcı, QUOINE
Eski başkan
Singapur Kalkınma Bankası
Eski Yönetim Kurulu Başkanı
Temasek Holdings Private Limited
Sayfa 67
67
Sayfa 68
68
11
QUOINE SIVIMIZA KATILIN
Topluluk
Sayfa 69
69

QUOINE'ın hikayesi, iki kurucu ortağımız Mike Kayamori ve Mario Gomez ile başladı.
Lozada, likiditeyi kolaylaştırmak için bir Bitcoin borsası oluşturmayı görüşmek üzere 2013 yılında bir
araya geldi.
kripto para piyasaları. Bu fikir, tamamen işlevsel bir ticaret olan QUOINEX'e dönüştü
2014 yılında başlatılan platform ve fiat / kripto para birimi değişimi.
QUOINE, en başından beri kripto para piyasalarının finansal
küresel olarak dahil etme.
Misyonumuz, yeni nesil finansal hizmetlere küresel erişim sağlamak,
kripto para piyasaları tarafından desteklenmektedir.
2017 yılında piyasa likiditesi sağlamaya ve etkin fiyat keşfi sağlamaya devam ettik.
en iyi altcoinleri listeleyen yalnızca kripto borsası olan QRYPTOS ile kripto para birimleri
yeni kripto ekonomisi.
Bugün, Dünya Kitabını sunan bir platform olan QUOINE LIQUID'i başlattık,
Prime Brokerage ve diğer hizmetler. Şirket tarihimizde ilk defa,
QUOINE LIQUID için platformumuzu ve ürün yol haritamızı tüm
dünya.
Geri bildirim sağlamak için katılımınızın QUOINE topluluğunun bir parçası olmasını rica ediyoruz
İş modelimize, ürünümüze ve QASH Token Satışımıza birlikte katılın.
QUOINE LIQUID ile finansal hizmetlerin bir sonraki devriminde bize katılın.
Sayfa 70
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Referans
Sayfa 71
71
12.1 QUOINE Kurumsal Profil
QUOINE, ticaret, takas ve
Blockchain teknolojisiyle desteklenen yeni nesil finansal hizmetler. İnanıyoruz
Kripto para birimleri ve blockchain teknolojisi, finansal hizmetlerin geleceğini şekillendirecek.
Ayrıca, finans geliştirme misyonumuza odaklanmış, özünde bir FinTech şirketiyiz.
herkes tarafından erişilebilir hizmetler.
Japonya, Singapur ve Vietnam'daki ofisleri ile QUOINE güçlü bir ağı birleştiriyor
Bankacılık ve finans ürünlerinde kapsamlı ekip deneyimine sahip yerel ortakların
tüm müşteriler için sınıfının en iyisi finansal hizmetler sunmak.
Haziran 2014'te QUOINE, şu anda QUOINEX olarak bilinen QUOINE Exchange'i başlattı ve
işlem hacmine göre dünyanın en büyük Bitcoin borsalarından biri oldu.
QUOINE güçlü ticaret özellikleri, sofistike bir kullanıcı kontrol paneli ve güvenli
bireysel ve kurumsal müşteriler için yasal uyumluluk.
QUOINEX, Bitcoin ve fiat döviz çiftleri için Japon Yeni cinsinden alım satım hizmetleri sağlar,
ABD Doları, Çin Renminbi, Euro, HK Doları, Endonezya Rupiahı, Singapur Doları,
Filipin Pezosu, Hint Rupisi ve Avustralya Doları. QUOINEX 12 ABD Dolarını aştı
son iki yılda işlemlerde milyar. QUOINEX hakkında daha fazla bilgi edinin
-de www.quoinex.com .
QUOINE, 2016 yılında yatırımcı finansmanında 20 milyon ABD doları topladı.
Haziran 2017'de QUOINE, yeni bir yalnızca Kripto para borsası olan QRYPTOS'u başlattı ve
Ticaret platformu. QRYPTOS şu anda beta masaüstü sürümündedir:www.qryptos.com .
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12.2 QUOINE İletişim Detayları
Adres
Singapur: 08-01, Lattice80, 80 Robinson Road, Singapur 068898

QUOINE
https://quoine.com
QUOINEX
https://quoinex.com
QRYPTOS
https://qryptos.com
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İnternet sitesi
http://liquid.plus
Telgraf
t.me/QUOINE
Twitter
https://twitter.com/quoine_SG
Facebook
https://facebook.com/QUOINE.SG/
LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/quoine
Reddit
https://www.reddit.com/r/QASH/
Steemit
https://steemit.com/@quoineliquid
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCOR2GJnFoOgTazC5v6mBTSA/
özellikli? disable_polymer = 1
E-posta
support@quoine.com

