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Legal Disclaimer Investimento
Este material não constitui qualquer representação sobre a adequação ou adequação de qualquer título, produto financeiro ou instrumento. Não há garantia de
que o investimento em acções de trueValue HOLDINGS, INC. Será rentável ou não ocorra a perda. Esta informação não tem em conta os objectivos específicos
de investimento, situação financeira e as necessidades particulares de nenhuma pessoa específica que podem visualizar seus materiais investidores. Os
investidores devem procurar aconselhamento financeiro sobre a adequação de investir em qualquer estratégia de segurança ou de investimento discutidos nos
materiais investidores TGCC e deve compreender que declarações sobre perspectivas futuras não podem ser realizados. Os investidores devem notar que os
valores de segurança podem flutuar e que o preço ou o valor de cada segurança pode subir ou cair. Adequadamente, os investidores poderão não receber a
totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um guia para o desempenho futuro. Investir em qualquer segurança envolve certos riscos
chamados risco não diversificável. Estes riscos incluem o risco de mercado, risco de taxa de juro, risco de inflação e risco de evento. Estes riscos são, além de
quaisquer riscos específicos, ou diversificável, associados às diferentes estilos e estratégias de investimento. O token TGC ICO (TGC) não deve ser comprado
para fins de investimento ou considerado como um veículo de investimento, como o TGCC ICO não é um "investimento round", mas se destina apenas para
levantar fundos através da emissão de uma pré-venda de fichas, que executam uma função chave dentro da carteira TGCC, para converter a outros
criptomoeda. Investir em qualquer segurança envolve certos riscos chamados risco não diversificável. Estes riscos incluem o risco de mercado, risco de taxa de
juro, risco de inflação e risco de evento. Estes riscos são, além de quaisquer riscos específicos, ou diversificável, associados às diferentes estilos e estratégias
de investimento. O token TGC ICO (TGC) não deve ser comprado para fins de investimento ou considerado como um veículo de investimento, como o TGCC
ICO não é um "investimento round", mas se destina apenas para levantar fundos através da emissão de uma pré-venda de fichas, que executam uma função
chave dentro da carteira TGCC, para converter a outros criptomoeda. Investir em qualquer segurança envolve certos riscos chamados risco não diversificável.
Estes riscos incluem o risco de mercado, risco de taxa de juro, risco de inflação e risco de evento. Estes riscos são, além de quaisquer riscos específicos, ou
diversificável, associados às diferentes estilos e estratégias de investimento. O token TGC ICO (TGC) não deve ser comprado para fins de investimento ou
considerado como um veículo de investimento, como o TGCC ICO não é um "investimento round", mas se destina apenas para levantar fundos através da
emissão de uma pré-venda de fichas, que executam uma função chave dentro da carteira TGCC, para converter a outros criptomoeda.

Declarações Prospectivas
As declarações prospectivas dizem respeito às expectativas ou previsões de eventos futuros. Você pode identificar estas declarações pelo fato de que eles não
se relacionam estritamente a fatos históricos ou atuais. Eles usam palavras como "antecipar", "estimar", "esperar", "projetar", "pretender", "planejar", "acreditar",
e outras palavras e termos de significado semelhante em conexão com uma discussão de possíveis eventos futuros , circunstâncias ou operacional futuro ou
desempenho financeiro. Em particular, estes incluem declarações relativas a acções futuras, produtos potenciais ou aprovações do produto, desempenho ou
resultados futuros de corrente e produtos previstos, esforços de vendas, despesas, o resultado das contingências, como processos judiciais e resultados
financeiros.
Qualquer ou todas as nossas declarações prospectivas aqui ou em outras publicações podem vir a ser errado. Eles podem ser afetadas por suposições
inexatas ou por riscos e incertezas conhecidos ou desconhecidos. Muitos desses fatores serão importantes para determinar nossos resultados futuros reais.
Consequentemente, nenhuma declaração de previsão pode ser garantida, e eles podem ser negativamente afetados por fatores, incluindo as condições gerais
de mercado, desenvolvimento de produtos competitivos, disponibilidade de produtos, concorrência actual e futuras de marca e genéricos, regulamentos e
legislações federais e estaduais, problemas de disponibilidade de serviço , o tempo de operações, as posições de patentes, processos e investigações. Nossos
resultados reais podem variar materialmente, e não há garantias sobre o desempenho da equidade na TGCC. Não assumimos nenhuma obrigação de corrigir
ou atualizar quaisquer declarações prospectivas,
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HISTÓRIA DA MOEDA
Conceitualmente, os primeiros atos de troca de bens e serviços entre os
seres humanos são a origem da moeda. As pessoas descobriram que havia
alguns problemas com o sistema de troca quando eles não gostam do que
a outra parte estava oferecendo em troca. Para resolver este problema, o
dinheiro baseado mercadoria foi inventado utilizando itens muito básicos
que todos poderiam usar diariamente.
Devido a problemas da moeda-mercadoria com base e, por vezes, devido à
sua condição perecível, era necessário encontrar uma alternativa, e por volta
de 5000 aC algumas pedras e objetos de metal começou a ser usado como
dinheiro.
4000 anos mais tarde, por volta de 1000 aC, os objetos de metal tornaramse muito mais sofisticado e refinado. Na China, eles estavam usando bronze
elenco já.
Algum tipo de moedas metálicas foram feitas em cerca de 700-500 aC, na
China, na Índia e Lydia, que é a atual Turquia. Este sistema foi sendo
rapidamente adotada, já que todo mundo poderia relacionar o valor
intrínseco das moedas.
Em 500 aC muitos outros impérios ocidentais, como o grego, o persa,
macedônio e romano, já foram cunhar suas próprias versões e séries de
moedas com valores específicos. Isso foi crucial no processo de adoção
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dinheiro, porque agora, com valores reais cunhadas nas moedas, as pessoas
já sabiam o que pagar por um determinado produto ou serviço. Desde
moedas foram baseadas em metais raros, os comerciantes foram capazes
de fixar os seus preços em conformidade. Esta é a razão pela qual muitas
das moedas em todo o mundo são derivados do padrão universalmente
reconhecido de prata e ouro.
Em 118 aC o em uma forma de couro, uma nota de banco foi emitida na
China. Era sobre um 1 pé por 1 pé pedaço de camurça, com cores vivas na
borda, e foi usado para trocar por bens. Mais provavelmente, este é o
primeiro tipo de “papel-moeda”, apesar de ter sido um pedaço de couro.
Até o século 7, não foi estabelecida oficialmente o papel-moeda e moedas
foram cunhadas com metais não preciosos. Isto significava que o dinheiro
não tem que ser valioso por si só, foi apoiada por um governo ou um banco
como uma promessa para trocá-lo por certa quantidade de ouro ou prata.
Como exemplo, a velha lei libra britânica da libra esterlina, já foi apoiado e
garantido para ser trocados por uma libra de prata esterlina.
Por volta do ano 960, a China começou a utilizar o dinheiro de papel.
Em 1400, a família Medici abriu vários bancos em locais externos para ajudar
os comerciantes têxteis e reunir seus depósitos. Eles começaram a manter
registros em moedas italianos e estrangeiros, e eles estavam segurando as
contas com bancos estrangeiros também.
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Por volta de 1816 Inglaterra fez de ouro uma referência de valor da moeda,
o que significa que o valor da moeda foi totalmente apoiada por um certo
número de onças de ouro (padrão ouro). Esta medida irá impedir que a
inflação da moeda e foi implementada para a maioria dos séculos 19 e 20
pela maioria das moedas em todo o mundo.
Em 10 de marco de 1862 o primeiro dinheiro de papel dos EUA foi emitido.
Denominações foram de US $ 5, $ 10 e $ 20. Eles se tornaram moeda
corrente em 17 de março de 1862. Alguns anos mais tarde, em 1900, os EUA
passou o padrão-ouro.
Entre 1921 e 1924, a pior hiperinflação ocorreu na Alemanha como resultado
de suspender a conversibilidade de marcos alemães ao ouro desde que a
Alemanha teve que pagar os enormes custos e dívidas da Primeira Guerra
Mundial. Alemanha teve que pedir emprestado uma imensa quantidade de
dinheiro, e isso causou uma tremenda desvalorização da marca contra o
dólar norte-americano. A desvalorização foi, então, acelerou após o Tratado
de Versalhes e da London Ultimatum, que basicamente exigiu Alemanha a
pagar reparações maciços em ouro ou moeda estrangeira. Para adquirir
moeda estrangeira, Alemanha começou a imprimir quantidades enormes de
dinheiro de papel. Apenas como referência, em Dezembro de 1923, um
único dólar americano valia 4,210,500,000,000 marcos alemães.
Em 1930, depois que o Wall Street Bater, ea grande depressão, marcou o
início do fim do padrão-ouro nos EUA. O padrão ouro foi revisto, e o preço
do ouro foi desvalorizada. Britânicos e internacionais padrões de ouro
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terminou logo depois, e este foi o início das complexidades das
regulamentações monetárias internacionais.
Após a Segunda Guerra Mundial, o Acordo de Bretton Woods foi assinado
para avaliar uma onça troy de ouro a US $ 35 e PEG todas as outras moedas
do que isto, o que lhes permite flutuar dentro de uma gama de 1% às
moedas par. Esta foi uma medida contra a hiperinflação.
Em 1950, Diners Club emitiu o primeiro cartão de crédito nos EUA. E em
1958, American Express também lançou o seu primeiro cartão de crédito.
Em 1971, sob a presidência de Richard Nixon, o Acordo de Bretton Woods
foi encerrado, e este foi o início de um sistema de moeda de livre flutuação.
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HOJE STATUS DA MOEDA FIAT
Todas as moedas do mundo estão sob a tensão política permanente.
Bancos Centrais são administradas com uma grande dose de influxo
política, em vez de ser pura técnica e analítica. Os governos têm usado
sistematicamente a política monetária para gerir situações políticas, por
exemplo, nos EUA, em 1971, onde o presidente Nixon estava no escritório, o
fornecimento de ouro foi encurtando e que tinha sido ilegal desde os anos
30 para usar como moeda de curso, portanto, o governo do presidente
Nixon acabou toda e qualquer relação da emissão de novos dólares
americanos, para a reserva em ouro mantido na reserva Federal. Isso fez
com que nos EUA, tendo em conta a forma como sólida e grande economia
do país é, que tem enfrentado uma desvalorização 505% de 1971 a 2017. A
emissão de dinheiro novo no passado, significava ter reservas suficientes de
ouro ou prata, agora,
Dicionário Webster define Fiat Dinheiro como:

"O que é isso
Fiat dinheiro refere-se a qualquer moeda falta valor intrínseco que é
declarada curso legal por um governo.
Como funciona
Como moeda válida unicamente em virtude de uma declaração do governo,
moeda fiduciária não é apoiada por qualquer mercadoria, como ouro, mas
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somente pela fé do portador. A este respeito, ao contrário de moedas
apoiados por ouro ou prata, moeda fiduciária não tem qualquer valor
intrínseco (por exemplo, dinheiro de papel e muito cunhagem). O dólar
americano é um exemplo de moeda fiduciária.
Por que isso importa
Fiat dinheiro permite que o governo declarando a empregar praticamente
qualquer material, como papel (que é leve e conveniente para o transporte),
como um meio de troca. No entanto, uma vez que o valor do dinheiro fiat
reside unicamente na fé de quem o utiliza, o seu valor pode ser facilmente
diminuído e resultar em inflação galopante “.
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OLHANDO o futuro-www.truegoldcoin.com
TrueGoldCoin foi pensado de uma forma que serve o mercado sem riscos
de perder valor, sem a influência da temperatura política ou as ofertas de
campanha política vazias, é conceitualmente apenas o melhor do passado,
com a tecnologia mais inovadora do futuro. Não há compensações, sem
emissão de moedas sem fazer backup (como Bitcoin), sem truques.
TrueGoldCoin garantiu sob uma relação de confiança não-revogável um
título de concessão de ouro emitido pelo governo da Colômbia, para mais
de 1.800 hectares, e válido por 29 anos. O instrumento de confiança é
baseado nas Ilhas Nevis, e a empresa que detém True Gold Coin tem a
licença para emitir TrueGoldCoin fichas até um máximo de 10% das reservas
de ouro detidas pela confiança. Este conceito jurídico simples será sempre
garantir que o valor de TrueGoldCoin NUNCA pode encolher.
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Quanto são os nossos direitos minerários
vale a pena?
Para calcular o seu valor, encontrar abaixo alguns fatos pressupostos:
•

O ouro tem um valor de 100% quando é depositado em um banco.

•

Ele tem um 60% a 99% do valor quando tiver sido extraído da mina e

passa através de todo o processo de transporte, de fusão, a refinação e
exportação.
•

Tem um valor of10% quando ele ainda não foi extraído (nosso caso).

•

Nós temos 1.800 hectares de concessão mineira

Alguns dados para o cálculo:
•

Aluvial Zone é de 0 a 10 metros de profundidade

•

Aluvião Tenor (teor de ouro por tonelada de sujidade de aluvião) = 3

gramas
•

Densidade de terra de aluvião: 2,5 toneladas por metro cúbico

•

1 milhão de gramas de ouro equivale a 1 tonelada

•

1 tonelada de ouro a preço de mercado de hoje é cerca de US $ 60

milhões de
Resultados:
•

Gramas por metro cúbico: 3 x 2,5 = 7,5 gramas

•

Se cavar 10 metros = 18.000.000 (M2) X 7,5 (gramas / tonelada) x 10

metros = 1.080 toneladas de ouro.
•

A preço de ouro de hoje $ 60 milhões por tonelada, será que vale

cerca de US $ 63 bilhões
11 | P á g i n a

•

Uma vez que não foi extraído (aplicar 10% do valor) = Cerca de US $

6,3 bilhões de dólares.
Nossa moeda não é, por qualquer meio, um instrumento especulativo como
Bitcoin e os outros. Estamos, se você gostaria de visualizar uma analogia
entre a indústria dos motores de internet e pesquisa, com a indústria de
moedas de criptografia, podemos dizer que: Bitcoin e os outros, são como
os motores de busca Lycos, Archie, Infoseek e Altavista (nenhum deles
existe mais), e também podemos dizer o TrueGoldCoin é o Google dos
motores de busca.
TrueValue Holdings, Inc. está sendo capitalizada em seu Rodada de
investimento no início, com uma estrutura de amigos e família, com base na
equidade e tokens. Estoque será restrito, evitando ações especulativas.
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
• Nós emitirá 10 milhões de fichas em ICO a um valor inicial de 1 Éter =
100 TGC (TrueGoldCoins).
• Nós nunca vai emitir mais fichas do que 10% do valor calculado da
nossa reserva de ouro.
•
• Fundadores e administração irá manter 15% de fichas iniciais. Eles
serão restritos por um período de tempo.
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Fundadores e Administração manterá sempre uma participação na empresa
e tokens. Não fora o dinheiro será permitida para os conselheiros e pessoal
administrativo.
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NOSSA abordagem tecnológica
Este capítulo irá nomear e descrever todos os aspectos do nosso projeto. A
partir da estrutura legal muito conceitual, às ferramentas tecnológicas
descritivas que serão utilizados. Nenhum projeto é perfeito, e toda a
execução precisa de ajuste fino, mas não tomar atalhos em tecnologia e
proteção de ativos. TrueGoldCoin pertence a todos os titulares do mesmo, e
nós somos apenas os guardiões do valor central de seus ativos.
Baseamos toda a nossa operação e pessoas jurídicas nas Ilhas Nevis.
empresas Nevis não adicionar camadas extras de tributação para os
investidores impostos e Token titulares já pagam em seu país de origem, o
que cria condições de concorrência equitativas para os investidores de
todas as jurisdições.
Os investidores sempre foram atraídos para o Nevis por seu direito comum
princípios jurídicos, simplicidade administrativa ea capacidade de ring-fence
passivos. leis de valores mobiliários Nevis são reconhecidos pelos órgãos
reguladores em todo o mundo, permitindo que os investidores para sair
através de uma venda privada ou uma listagem num dos principais
mercados. Se prever o futuro, as empresas Nevis pode listar suas ações em
bolsas de valores em todo o mundo
Os nomes, logotipos, marcas, marcas comerciais e sites pertencem ao Nevis
Islands Company, e são registrados nos EUA, UE, China e Cingapura. A
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confiança que mantém as reservas também é baseado nas Ilhas Nevis e
Ilhas Cook.
Operamos sob uma conta Endereço Ethereum e usar sistema bancário
regular em dólares norte-americanos. O Smart Contrato token também está
a funcionar com Ethereum e já gerado fornecimento 5B de fichas.
TrueGoldCoin irá transferir o mais rápido possível ao TrueGoldCoinTrust
qualquer oferta TrueGoldCoinSupply gerado ou extraído.
De tempos em tempos, TrueGoldCoin vai pedir ao TrueGoldCoinTrust para
transferir TrueGoldCoinTokens de ida e volta de / para TrueGoldCoin como
uma transferência de contabilidade regular de tesouraria. TrueGoldCoin
pode trocar ou vender os TrueGoldCoinTokens sob seu controle, e será feito
ao token compradores em ICO ou mercado.
Os TrueGoldCoinTokens podem ser trocadas por outras cryptocurrencies,
moedas fiat, serviços, bens, etc.
O 80% dos rendimentos em sua forma original ou trocadas com outros
(cryptocurrencies, moedas fiat, serviços, bens, etc.) serão transferidos do
TrueGoldCoin para TrueGoldCoinTrust assim que as transações /
transacções claras.
Os 20% permanecerá sob controle TrueGoldCoin a ser aplicado às
despesas, incluindo marketing, a fim de proteger o valor de mercado
TrueGoldCoinToken.
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Distribuição TrueGoldCoinToken
 Canais a ser considerado (e indo além 3ª etapa):
 Friends & Family & Networking
 Atacado
 ICO
 Retail por PayPal
 Própria Carteira Multicurrency
 Troca Multicurrency própria
 Carteiras de terceiros e Trocas
 Lida com Marketplaces, eBay, Amazon, etc.
 criptomoeda Banco
 Esperamos que várias rodadas de Geração Fornecimento e Ofertas em
diferentes modos, FFN e ICO, talvez com diferentes parâmetros
(valor,% para o Trust, etc.).
canais de distribuição primárias banido para os EUA, Hong Kong e
Singapura cidadãos.
Vendas Diretas, FFN
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