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“Nimic nu este mai puternic deсât o idee a 
cărei timp a venit”

- Victor Hugo



4 5

CUPRINS
6 CADRU JURIDIC

10 INTRODUCERE

12 FONDUL SITUAȚIE ȘI PROBLEMATICĂ

14 SOLUȚII

22 PREMISE FAVORABILE 

24 ICO

32 UTILIZAREA FONDURILOR

36 ISTORICUL COMPANIEI SI VIITOARE PROIECTE

40 ECHIPA DE SPECIALISTI ȘI CONSILIERI

PREAMBUL 
Scopul clar al prezentului document este acela de a furniza informatii despre proiectul 
Cointed Ltd. Acesta descrie si analizeaza ideea de baza(a proiectului), planul de afaceri, 
premisele favorabile, detalii legate de primele Interschimburi(ICO) si fișa de parcurs 
a afacerii. Documentul vizează conturarea unei perspective de ansamblu asupra 
proiectului pentru o intelegere mai cuprinzătoare a sa si, in special, a modului in care 
interactionează cu recent lansata oferta de monede ICO. Documentul de fată este 
rezultatul efortului reunit a mai multor entităti care au lucrat și susținut proiectul încă 
de la lansarea companiei, din 2014 și până-n prezent.

Acest whitepaper detaliat a fost publicat în data de 16 octombrie 2017. Toate celelalte 
informații despre proiect si derularea lui pot fi gasite pe site-ul nostru (www.cointed.com) 
sau pe site-ul special destinat ICO (www.cointedtoken.com), precum si pe alte canale 
media, mai ales platforme media precum: Facebook, Twitter, LinkedIn sau YouTube.
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CADRU 
LEGAL

Acest document necesită atenție sporită. Consultați-vă consilierul juridic înainte 
de a vă lansa în orice forma de activitate.

Nici noi, nici o altă terță parte prestatoare de serivicii, nu suntem responsabili pentru 
eventualele daune sau pierderi(fie ele directe sau indirecte), ce pot surveni ca urmare 
a parcurgerii acestui whitepaper sau a materialelor elaborate de Cointed  sau prin 
accesarea site-urilor anexe Cointed.:

www.cointed.com

www.cointedtoken.com

FARĂ GARANȚII ,  CONSILIERE SAU ALTE 
SOLICITĂRI

Acest whitepaper are un scop pur informativ. Se exclude de la orice consiliere de 
investitie, solicitari de orice natura sau aprobări. Orice decizie sau acțiune intreprinsă pe 
baza informatiilor prezentate in whitepaperul de fată, a site-urilor Cointed sau a oricarui 
alt conținut, se fac pe propriul risc.

PREVIZIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA 
PROIECTULUI

Anumite informații prezentate în acest raport includ previziuni privind dezvoltarea 
proiectului, acțiuni și tendințe viitoare. Aceste aserțiuni pot fi recunoscute, dar nu și 
limitate, prin cuvinte și fraze precum „will“, „estimate“, „believe“, „expect“, „project“, sau 
cuvinte cu înteles similar. Astfel de previziuni pot fi regsite și în alte materiale destinate 
publicului larg precum înregistrări video, postări pe blog, interviuri etc. Informațiile 
conținute de acest raport au caracter anticipativ și includ, fără însă a se limita, urmatoarele:

Reușita scontată a proiectului

Finalizarea campaniei

ducerea la bun sfârșit a proiectului

dezvoltarea preconizată a proiectului

lichiditățile viitoare, capitalul de lucru și cerințele de capital
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Estimările privind dezvoltarea proiectului implică o serie de riscuri și incertitudini. În 
cazul în care oricare dintre acestea se materializeaza, performanța de facto si progresul 
Cointed ar putea suferi modificări sesizabile față de așteptările inițiale. Aceste asertiuni 
nu reprezintă garanții de performanța viitoare și nu ar trebui să li se acorde o încredere 
necuvenita. Cointed nu îsi asumă nicio obligație în actualizarea estimărilor inițiale 
dacă circumstanțele se schimbă. Derulând acțiuni bazate pe informațiile anticipative 
avansate în acest raport, a site-urilor web afiliate Cointed sau a altor materiale conexe 
acestora, intreaga responsabilitate vă aparține in cazul in care aceste previziuni nu se 
materializează.

FARĂ GARANȚII
Nu există nicio garanție conform căreia platforma Cointed va reprezenta un success. De 
asemenea, nu exista nicio garanție ca valoarea monedelor Cointed(criptomonedelor) 
va creste. Sunteți sfătuiți să aveți în vedere riscurile și incertitudinile pe care proiectul le 
implica înainte de a lua orice decizie. Nu exista promisiuni în privința valorii tokenurilor 
sau a viitoarei performanțe.

EXCLUDEREA RESPONSABILITĂȚII
Platforma Cointed nu poate fi facută raspunzătoare si nu ofera nicio garanție, mai mult, 
se sustrage de la asumarea oricarei responsabilitati in limita trasata de lege pentru 
oricare declaratie sau material informativ comunicat. Echipa Cointed ia toate măsurile 
necesare pentru a asigura integritatea și acuratețea informațiilor comunicate.

REPREZENTARE ȘI GARANȚII PENTRU CITITOR
Dacă demarați acțiuni pe baza informațiilor prezentate în acest whitepaper, a site-urilor 
web afiliate Cointed sau a altui conținut produs de Cointed, sunteti de acord ca:

Acest whitepaper, site-ul Cointed sau orice alt material produs de Cointed, nu 
constituie o ofertă, o solicitare sau o prezentare detaliata de orice natura

Cointed este scutit de orice răspundere directă sau indirectă in limita trasată de 
lege

Monedele Cointed nu sunt considerate ca fiind valori mobiliare în nici o jurisdicție 
și că moneda Cointed este catalogata drept facilitate token.

Dețineți o bună cunostere a elementelor cheie ce intră în alcătuirea tehnologiei 
blockchain si înțelegeți cum funcționeaza aceasta. Mai mult, înțelegeți pe deplin 
cum se utilizeaza portofelele virtuale blockchain, inclusiv protejarea parolelor 
private.

Sunteți constient de riscurile iminente existente în industria criptomonedelor și 
sunteti capabil să suportați pe deplin eventualele pierderi

Nu vă așteptați să obțineți profituri sub nicio forma

Nu sunteți cetățean sau rezident al Statelor Unite, al Republicii Populare Chineze 
sau al Hong Kong-ului
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COINTED construitește o punte de legătura între lumea criptomonedelor si lumea 
reala. Chiar dacă criptomonedele au adus o dimensiune complet noua în sectorul 
banilor, consumatorii se lovesc de aceeași problemă: cum îmi pot transforma în 
mod facil criptomonedele in valuta curenta? În plus, consumatorii caută modalități 
mai ușoare și mai sigure de “a pune mâna” pe criptomonede. Scopul este acela de 
a satisface dorința de a găsi modalități convenabile de a converti valuta curenta in 
criptomonede și viceversa fără a abandona securitatea tranzacțiilor.

Ne aflam deja în punctul în care criptomonedele sunt adoptate la nivel global 
de catre consumatori si mediul de afaceri in egala masura. Fiind un produs 
nerestricționat de frontierele naționale, depunem eforturi sa construim o punte de 
legatură între lumea reala si cea guvernata de criptomonede prin intermediul unor 
produse si servicii orientate spre viitor.

Spre deosebire de alte proiecte derulate in mediul criptomonedelor, unde ideile 
de afaceri sunt prezentate în absența unor planuri detaliate transparente care să 
explice cum aceste obiective autopropuse urmează a fi atinse, Cointed oferă deja 
o gama largă de servicii și produse operative bazate pe tehnologia blockchain. 
Compania are un plan de afaceri de succes care s-a dovedit profitabil.

- Tranzacționarea criptomonedei prin intermediul schimbului de valute Cointed

- Numeroase ATM-ur ce folosesc criptomoneda, pe care le operăm ca cel mai mare 
furnizor de servicii din Europa.

- Modalității de plată care pot fi integrate cu ușurință în magazinele online și în 
sistemele de încasare a banilor existente.

- Green Mining la mai multe ferme de minat din Europa, ținând cont de sloganul 
nostru “Minează verde si salveaza planeta”. Doar prin obținerea energiei verde 
prin intermediul hidrocentralelor și a eolienelor se poate asigura o dezvoltare 
sustenabila a tehnologiei blockchain.

În plus, suntem in prezent în etapele finale ale dobândirii unei licențe bancare. Alte 
cerințe suplimentare venite din partea autorităților sunt supuse analizei pentru a 
deține un cadru legal de funcționare.

INTRODUCERE
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Industria financiara evoluează.Tehnologia blockchain continuă să revoluționeze modul 
în care oamenii interacționează cu banii. Introducerea Bitcoin-ului, prima criptomonedă, 
le-a permis oamenilor de pe intreg globul să tranfere bani, sa tranzacționeze și sa 
plăteasca pentru cumparaturi efectuate pretutindeni într-o retea descentralizata peer-
to-peer. Cu toate acestea, chiar și în mediul criptomonedei dependența de terțe părți 
în desfășurarea activităților financiare de zi cu zi continuă să crească. Deja avem de a 
face cu progrese sesizabile în lumea blockchain care incearcă să schimbe modul în care 
lumea interactionează cu sistemele bancare. Suntem de părere ca factorul fundamental 
care va continua sa definească produsele blockchain îl reprezintă capacitatea de a oferi 
oamenilor mai multa putere și control în gestionarea finanțelor lor. Aceasta este forța 
directoare ce stă în spatele Cointed: furnizează o platforma unde oamenii pot face 
mișcări nestingherite între criptomonede si valuta curentă, într-un mediu online sigur, 
rapid și accesibil.

Globalizarea financiara prin intermediul unui număr accelerat de plăți internationale 
este un domeniu destinat creșterii. Prin intermediul criptomonedelor, oamenii sunt 
deja capabili să efectueze plăti din, și în orice colț al lumii.

În prezent, peisajul global al plăților reprezintă o industrie de miliarde de dolari. Plățile 
transfrontaliere sunt, practice, facilitate de schimburile valutare ce au loc între o moneda 
si o alta. De când criptomonedele au străpuns barierele statale, ele reprezintă cel mai bun 
pariu în facilitarea acestor plăti și pentru eficientizarea acestui proces lung, complicat și 
costisitor. Până în 2025, se estimează că veniturile din plățile transfrontaliere globale vor 
atinge 5 trilioane de dolari. Majoritatea veniturilor din acest calcul provin din piețele în 
curs de dezvoltare care s-au confruntat cu provocări în facilitarea plăților transfrontaliere.

FONDUL 
SITUAȚIE ȘI 

PROBLEMATICĂ

Figura 1: analiza veniturilor din industria plăților globale
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SOLUȚII
ATM-URILE CE 
UTILIZEAZĂ 
CRIPTOMONEDA

Am instalat deja numeroase ATM-uri ce 
utilieaza criptomoneda în 70 de locații care 
acoperă 4 state europene. În fiecare săptămână 
noi locații se adaugă rețelei noastre. Punem la 
dispoziție 2 modele de ATM diferite, ce ne 
permit adaptarea la o varietate de situații 
intalnite pe piață. ATM-urile noastre 
compacte cu o singură cale permit 
clienților să achiziționeze o gamă largă 
de criptomonede, în timp ce ATM-urile 
noastre cu două căi oferă posibilitatea 
de a schimba criptomoneda cu bani 
lichizi. În plus, suportul NFC pentru plăți 
digitale va fi adăugat în curând tuturor 
mașinilor. ATM-urile satisfac cele mai 
înalte standarde de calitate și sigurantă, 
în schimbul unor lucrări minime de 
mentenanță: cu o conexiune stabila la 
rețeaua energetică și la cea de internet, 
putem demara orice tranzacție dorim. 
De asemenea, oferim soluții hardware 
pentru dispozitive mobile.

Concomitent cu expansiunea în 
Europa, Cointed a pus deja la punct 
colaborări cu parteneri din multe state 
din sud-estul Asiei precum Indonezia, 
Hong Kong, Japonia și asta doar 
pentru a numi câteva, care vor ajuta 
la distribuirea ATM-urilor noastre pe o 
scara larga
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CARDUL DE PLATA CE UTILIZEAZA 
CRIPTOMONEDA

Prin intermediul liderului în furnizare WaveCrest, Cointed va introduce un Card de Debit 
ce va utiliza criptovaluta in 4.Q 2017 cu o serie de caracteristici noi și avansate pentru 
clienți.

Primii 1000 de participant la sesiunea de Pre-ICO care vor investi cel putin 20 ETH vor 
primi in mod gratuit un Card Limitat Cointed

Bucurati-va de flexibilitatea unui card obișnuit de debit și mult mai mult de atât.

Cardul de credit Crypto va fi disponibil la nivel mondial beneficiind de o livrare strandard 
gratuita sau o livrare rapida  pentru o mica taxa suplimentară ( a se vedea statele unde 
livrarea e disponibila). Faceți plăți online, în magazine, și profitați de retragerile de 
numerar de la ATM-uri oriunde plata folosind Visa este acceptata (40 de milioane de 
comercianti la nivel mondial), ceea ce îl face ideal pentru utilizarea zilnică.

Datorită securității avansate în rândul aplicațiilor, a tehnologiei de ultima oră și a 
implentării unei extra siguranțe in ceea ce priveste PIN codul, Cardul Crypto Cointed 
este mai sigur decat tranzactiile cash. Suportul pentru functionalitatea cardului pe 
platforma noastra și sistemul de plata este deja în curs de dezvoltare.

Datorită preluării și acceptării ascendente a criptomonedelor, tot mai multi oameni 
încep să-și depoziteze o parte a resurselor intr-o varietate de criptomonede. Cu toate 
acestea, utilizarea acestor criptomonede ca modalitate de plata ramane o problema. 
Platforma Cointed va permite sa va alimentati usor Cardul dvs de Debit Crypto prin 
intermediul schimbului, cat si prin intermediul unei aplicatii mobile care va fi lansata 
in 2.Q 2018.

Serviciile noastre includ:

*Vă rugăm verificați termenii și condițiile pe site-ul nostru web. Vă vor fi solicitate date 
cu caracter personal și KYC( modalității de identificare a clientului).

Posibilitatea de a va depozita în portofelul dvs virtual pe lângă valutele uzuale ca 
USD /CHF/GBP sau EUR, criptomonede populare precum: BTC, BCH, ETH, ZEC, 
DASH, LTC.

Posibilitatea de a va converti instant criptomonedele prin intermediul schimbului 
nostru sau al aplicatiei mobile la un curs de schimb favorabil.

Crearea unei retele partenere pentru introducerea unui sistem Cash Back

Posibilitatea de a va deschide un deposit in orice criptomoneda dorita.

Posibilitatea de a opta pentru un imprumut in orice criptomoneda.

Posibilitatea de a utiliza cardul la oricare ATM Cointed pentru comisioane reduse.

Posibilitatea de a efectua instant transferuri de bani între participanti ai retelei din 
intreaga lume.
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Deschideți un cont Cointed gratuit pentru o tranzactionare mai facilă cu bitcoin

Alegeti opțiunile cardului dvs. Cardurile virtuale se eliberează instant(primul este 
gratuit). Cardurile din plastic sunt disponibile pretutindeni.

Depuneți fonduri pe cardul dvs. în orice moment prin conversia automata a 
criptomonedelor sau prin adăugarea de valuta curenta, cum ar fi dolari, euro 
sau lire sterline. Fondurile sunt ușor transferate de la bancă sau o multitudine de 
metode de plată online

Cheltuiți după bunul plac exact ca un card de debit Visa obișnuit.

Începând cu 2. Q 2018, Cointed va lansa aplicații pentru iOS și Android, ceea ce 
vă va permite să gestionați convenabil cardul de debit Crypto cu toate opțiunile 
acestuia!
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SCHIMBUL CRIPTOVALUTELOR

Având 15 000 de utilizatori activi, schimbul cripto Cointed a cunoscut o creștere 
spectaculoasă într-un interval scurt de timp.

Datorita unui design atractiv și a procesului pas cu pas de plată, ne propunem să 
arătăm cat de ușor pot fi tranzacționate criptomonedele chiar și pentru utilizatorii 
neexperimentați.

Opțiuni suplimentare precum interfața personalizabila, le oferă utilizatorilor mai 
experimentați întreaga libertate de a modifica platforma conform propriilor nevoi și 
preferințe.

Un schimb prin intermediul criptomonedei care se pliază nevoilor dvs:

Mai multe caracteristici ce urmeaza a fi implementate

Cointed lucrează în permanență la îmbunătațirea sistemelor și serviciilor deja existente. 
Portofelul virtual va fi îmbunătățit pentru criptomonede aditionale împreună cu o listă 
crescatoare de criptomonede ce vor putea fi tranzactionate.

Un program afiliat, extrem de atractiv si transparent, la care oricine poate accesa, este 
deja în plină desfășurare. Partenerii noștri afiliați vor primi 20% din comisioanele pe care 
clienții înregistrati le plătesc.

Dezvoltarea unor aplicații mobile pentru iOS și Android destinate schimbului de 
criptomonede sunt deja pe punctul de a fi lansate, lucru ce va va permite sa fiți în 
permanență conectați la fluctuațiile rapide de preț ce au loc pe piața criptomonedelor. 
Estimăm că produsul finit va fi gata de lansare la mijlocul anului 2018.

Accesul la toate metodele uzuale de plată precum transferurile SEPA sau SOFORT, 
Card de Credit, Wester Union, MoneyGram și altele.

Un panou de control personalizat, care permite accesul la toate informațiile 
relevante pentru dvs prin apăsarea unui simplu buton.  

Portofole virtuale pentru tranzactionari si vanzari convenabile. Pentru portofelele 
virtuale, toate plățile și retragerile prin platforma Cointed sunt scutite de comisioane.

Posibilitatea de a alimenta portofelul dvs Cointed, permitand schimbul 
criptomonedelor cu monedele uzuale automat și în timp real, fără a depinde de 
tranzacțiile lungi caracteristice instituțiilor financiare tradiționale.
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MODALITĂȚI DE PLATĂ PRIN INTERMEDIUL 
INTERFETEI PAYCO

Prin intermediul PayCo punem la dispoziție potențialilor clienți o interfață unică de plată, 
așa cum nu mai există niciuna pe piată. PayCo poate fi integrată cu ușurintă în sistemele 
deja existente de case de marcat și în magazinele online, permitand comerciantilor sa 
accepte o varietate de criptomonede, precum Bitcoin-ul, ca si modalitate de plata. 
Comerciantilor li se ofera posibilitatea fie de a-si primi plata in criptomonede fie de a le 
schimba automat in monede curente.

PayCo va schimba modul in care modalitățile de plata sunt procesate. Solutiile hardware 
mobile au fost dezvoltate pentru o plata mai rapidă și mai ușoară și poate fi achizitionată 
odata cu soft-ul PayCo.

Prin intermediul unui interfețe API același sistem poate fi integrat nu doari în magazinele 
online și in retelele clasice ce utilizeaza case de marcat, dar și în automate și aplicatiile 
mobile ale telefonului.

în perspectiva imbunatatirii ecosistemului nostru de plati, suntem in curs de lansare 
a “Cardului de Debit Crypto Cointed”. Clientii isi vor putea utiliza cardul cripto pentru 
cumparaturi si alte plati, fara a fi nevoiti să înregistreze un cont și să fie simplu de utilizat.

CRIPTOMONEDELE SI MINATUL  “VERDE” 
Cointed este una dintre companiile de top din Europa în domeniul minarii 
criptomonedelor, cu numeroase centre de exploatare pe teritoriul Austriei și Suediei. 
Toate centrele noastre utilizeaza in proportie de 100% surse regenerabile de energie, 
cum sunt cele care au la baza energia obtinuta din hidrocentrale si din eoliene. Mai 
mult am dezvoltat containere speclizate în minat care pot fi transportate cu usurinta 
dupa bunul plan al clientilor nostri.

Spre deosebire de alti furnizori de mining,, care isi deleaga munca efectiva catre parti 
terte, depunem un real efort in influențarea dezvoltării procesului încă de la bun început.

Filiala noastră Crypto Unity OG din Viena, s-a aflat în prima linie a companiilor ce au 
sustinut dezvoltarea  minarii de criptmonede inca din 2015, distribuind hardware de 
mining  special concepute pentru retelele criptografice descentralizare precum BTC, 
ETH, ETC, XMR și ZEC, precum și crearea unui BIOS avansat si a unui sistem operațional 
intern.

Modul nostru de operare este proiectat astfel incat sa necesite o minima mentenanta, 
fara ca aceste lucrari sa fie in detrimentul eficientei. Ne atingem acest obiectiv furnizand 
solutii optime de racire, observăm rezultate întrucât operațiunile continuă a fi întreprinse 
în acest sens. 

Pe masura ce Cointed își depășește următoarea fermă de exploatare cu un plus de 100 
000 de GPU-uri instalate pana la sfârșitul anului-căutăm noi locații de extindere.

Un model unic de afacere

Spre deosebire de ofertele cloud mining, unde puterea de exploatare este inchiriata 
pentru o perioada limitata de timp, la Cointed poti spune ca minezi cu ajutorul 
propriului hardware. Clientul achiziționează hardware-ul direct de la Cointed împreună 
cu un contract de găzduire.

Vizitați site-ul nostru web pentru lămuriri ulterioare
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PREMISE 
FAVORABILE

Riscuri scăzute: Obiectivul nostru este acela de a crea un mediu sigur și de 
încredere pentru ca membrii comunitatii sa poata tranzactiona si sa aiba acces la 
propriile criptomonede

Costuri  scăzute: Ne propunem sa reducem comisioanele serviciilor oferite de 
colectorii de plăti. Pe piața locală, procesarea platilor transfrontaliere reprezinta 
o cifra cuprinsa intre 5 si 8% procente din suma totala. Mai mult, cumparatorii 
sunt nevoiti sa astepte zile, chiar saptamâni pentru ca platile sa fie inregistrate. Ca 
si om de afaceri, acest lucru nu se dovedeste a fi sustenabil intrucat incetineste 
ritmul afacerilor derulate. Ne dorim nu numai sa oferim costuri mai mici dar și o  
modalitate de plata curata și transparenta.                  

Comercianții au acces la o baza mai larga de clienti: Prin acceptarea 
criptomonedelor ca mijloace de plata, comerciantii vor fi capabili sa atraga 
categorii noi de clienti din moment ce criptomonedele nu cunosc granite sau 
alte limitari. Acest lucru le va permite sa-si extinda activitatile in noi piete, oferind 
bunuri și servicii suplimentare.

În atenția finanțatorilor token-urilor initiale: Cei care se angajeaza sa faca parte 
dintr-un ICO, au oprtunitatea de a pune bazele unui proiect de o valoare reala 
in ciuda speculatiilor rău intentionate. Dincolo de a fi tranzactionabile pe piata 
schimbului de criptomonede Cointed, token-ul CTD va fi folosit pentru a diminua 
practic taxele pentru toate serviciile Cointed si pentru a accesa software-ul si hard-ul 
exclusiv. Pentru a avea acces la aceste beneficii, clientul trebuie sa transfere token-
ul CTD platformei Cointed, determind o rezerva mai mica pe piata. Detinatorii 
token-urilor CTD vor sesiza pe parcurs o apreciere graduala a valorii.
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OFERTA DE 
MONEDĂ 

INIȚIALĂ (ICO)

PRIVIRE DE ANSAMBLU 
Numele Token-ului     COINTED TOKEN (CTD) 

Pretul Token-ului*     Fixat intre 1000-1150 CTDs/ETH

Data inceperii sesiuni Pre ICO   Octombrie 20, 2017 (00:00 CEST)

Data la care se încheie Pre ICO   Noiembrie 19, 2017 (23:59 CEST)

Data lansarii ICO     Noiembrie 20, 2017 (00:00 CEST

Data la care se incheie ICO    Februarie 28 2018 (23:59 CEST)

Zecimale      18

Cea mai mica unitate    1e-18 CTD

Valoare Token-ului     Până la 650,000,000 CTD-uri

Numarul maxim de token-uri distribuite   100% nu vor fi generate alte token-uri 
prin intermediul ICO 

Numarul minim de token-uri achizitionate 1 Wei

Numarul maxim de token-uri achizitionate Fara limita

Finanțarea minima      Nici unul

Rambursare**      Da

Recompensele posesorului    Da

Caracteristici suplimentare    Întrebuințabile, actualizabilă, limitele  
       posesorului

Eligibilitate       Orice persoana interesata cu excepția  
       rezidenților permanenți din Hong  
       Kong, Republica Populară Chineza  
       și SUA din cauza restricțiilor legale sau  
       a  sancțiunilor  comerciale.

*în funcție de etapă, vezi pagina 27

**în anumite condiții, vezi pagina 28
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SUMA TOKEN-URILOR
Valoarea maximala a unui token se ridică la 650 milione de CTD. Token-urile sunt 
fabricate in timpul vanzărilor colective iar rezerva totala se fixeaza la sfarsitul vanzărilor 
astfel incat valoarea maximala sa nu poata fi atinsa. In cazul in care numarul maximal 
ar trebui atins, vanzarea colectiva permite crearea de pana la 1514 atomi datorita 
calculelor imprecise.

ETAPELE ICO

Tranzacțiile etapei sunt afișate în Figura 2. Se pot produce schimbări datorită scurgerii 
timpului sau în momentul achiziționării token-urilor

Etapa premergatoare ICO permite detinatorului sa stabileasca structura 
contractului

PRE-ICO A: Etapa cu bonus de 15%

Pre-ICO B(opțional): Etapa cu bonus 10%

ICO: Etapa obișnuită ICO

După ICO: toate plățile viitoare sunt rambursate

1    
. 

2     

3 
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ETAPA SCHIMBARE RECOMPENSE
Există recompense speciale în etapa de schimbare

PREȚUL TOKENULUI ȘI DISTRIBUȚIA
Cumpărătorul tokenului primește următoarea cantitate de token-uri în etapă per ETH:

Livrarea token-urilor CTD prin intermediul contractului smart are loc imediat ce ETH 
este trimis la adresa specifica a portofelului virtual. Asa cum arata tabelul, cu fiecare 
token achizitiont, se fabrica token-uri suplimentare pentru detinator si pentru fondul 
de campanie.

Recomandam cu tărie să fie urmărit ghidul nostru detaliat de investiții

Primul cumparator de tokenuri în perioada Pre-ICO A primește 0.1 ETH

Dacă etapa Pre-ICO A se vinde, ultimul cumpărător de token-uri primeste 0.1 ETH

Dacă etapa ICO începe, primul cumpărător de token-uri primește 0.2 ETH

Ultimul cumparator al etapei Pre-ICO B primeste 0.5 ETH

1

2     

3 

4    

   ETAPĂ            CUMPĂRĂTORI        POSESOR  CAMPANIE   
   DE TOKEN-URI 

Pre-ICO A       1150     304          61

Pre-ICO B        1100     292          58

    ICO                 1000     263          52
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CE ESTE OFERTA DE MONEDĂ INIȚIALĂ(ICO)?
O Ofertă Inițială de monedă (ICO) este un instrument modern de finanțare pentru 
companiile de pornire in domeniul criptomonedelor. In schimb, investitorii obțin acces 
la caracteristicile proiectelor finanțate.

Avantajul unui ICO permite comunității să fie implicată direct in procesul de formare. 
Aceasta ofera, de asemenea, o modalitate o modalitate de a ocoli rutele tradiționale de 
finanțare mult mai lente, prin urmare, să permită startup-urilor să accelereze procesul 
de realizare a proiectelor.

DE CE FACEM UN ICO 
Am ales sa facem un ICO deoarece dorim ca si comunitatea sa ni se alature in 
modelarea pietei financiare viitoare. ICO-urile au oferit posibilitatea  oamenilor de 
a investi in concepte innovative care vor deveni tot mai atractive o data cu trecerea 
timpului. ICO-urile permit fiecarei persoane interesate sa fie parte activa la aceste idei 
revolutionare in care cred, nu numai investitorilor instariti. Pe piata au fost deja lansate 
sute de criptomonede si anticipam ca avem de a face cu un trend ascendent. Aparitia 
tehnologiilor bazate pe blockchain, precum contractele start, demonstreaza ca epoca 
criptomonedelor se afla doar la inceputurile ei. Datorita aparitiei platformelor moderne 
care permit utilizatorilor schimbul criptomonedelor în monede curente și viceversa, 
adoptarea și utilizarea criptomonedelor se estimeaza a fi in plin avant. Cointed se situeaza 
in prima linie a acestei revolutii monetare digitale. Pe masura ce rata de adoptare a 
criptomonedelor continua sa creasca, un numar crescator de oameni neexperimentati 
din punct de vedere tehnic vor fi in cautare de solutii usoare si sigure pentru a avea 
acces la criptomonede. Datorita serviciilor si produselor pe care le oferim, linia de intrare 
pentru criptomonede nu a fost nicicand mai scazuta ceea ce ne face sa fim optimiști 
în privința perspectivelor pe termen lung atît pentru noi cat și pentru investitorii noștri. 
Mai mult, investitorii vor avea ocazia sa fie martori direcți și sa contribuie la dezvoltarea 
diverselor tehnologii și produse bazate pe tehnologia blockchain, unele dintre acestea 
fiind deja în curs de apariție și dezvoltare. 

Fondurile stranse în perioada ICO vor fi in marea lor majoritate folosite pentru dezvoltarea 
de produse. În dorința de a le oferi utilizatorilor nostri o experienta de plata transparenta, 
cu oferte generoase si o varitate de posibilitati de integrare, avem nevoie de fonduri 
suplimentare. Vom fi in masura sa ne extidem echipa cu experti in tehnologie, in sfera 
administrativa i juridica, sa lansam noi produse mentioate in acest raport si noi forme 
de parteneriat. 

Mai mult, în lumea actuală a criptomonedelor, considerăm că lansarea token-ului 
personal va fi crucială pentru îmbunătățirea planurilor noastre viitoare de a a aduce 
schimbări adevărate în peisajul plaților, tranzacționare și cripto-minatul.

OPTIUNI DE RAMBURSARE
Rambursarea fondurilor se poate face in urmatoarele  situatii:

O incercare de achizitie de token poate fi partial rambursata daca acele fonduri 
depasesc limita de valoare impusa de acea etapa. Rambursare partiala

Un token achizitiont dupa finalizarea ICO Rambursare totala

Nicio achizitie de token nu poate fi rambursata daca contractual respectiv nu are un 
obiectiv minim de finantare.

Rambursările nu sunt returnate direct, ci trebuie retrase utilizând funcția de retragere.

Cumparatorii de token-uri sunt informați  despre o retragere în așteptare prin intermediul 
unei notificări de retragere.

Aceste rambursari nu pot fi accesate de catre detinator decat dupa 30 de zile scurse 
de la finalizarea ICO-ului. Ulterior, proprietarul poate retrage rambursările nerevendicate 
folosind funcția returnWei.

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE
Posibilitatea de a stopa o actiune       
Detinatorul are posibilitatea de a stopa o vanzare de token si/sau circulatia acesteia o 
singura data pe o durata de pana la 2 saptamani. In acest interval nu pot fi efectuate 
transferuri de token, achizitii de token sau rambursari.

Actualizabilă          
Proprietarul poate propune o actualizare a token-ului existent la o alta versiune mai 
noua. Acest lucru se poate întâmpla în orice moment.

Deținătorii de token-uri individuale pot accepta upgradarea prin accesarea functiei 
upgrade. 

Limitele impuse deținatorului        
Contractul limiteaza puterea detinatorului in timpul desfasurarii ICO. In timpul 
desfasurarii ICO, detinatorul contractului nu poate transfera niciun token.

Setări de siguranță          
În cazul în care proprietarul nu reușește să efectueze o configurare corectă înainte 
de începerea vânzării token, acesta din urma va fi supus funcțiilor critice impuse de 
contract.
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Companiile traditionale se limiteaza la o elita minoritara. Datorita ICO-urilor, acest lucru 
nu mai este de actualitate. Avem convingerea ca membrii comunității joaca un rol 
important în îmbunatățirea lumii criptomonedelor și dorește participarea dvs activa în 
viitoarea creștere Cointed.

Urmand linia trasata, serviciile si produsele noastre vor primi noi caracteristici si discounturi 
prin intermediul token-urilor CTD. CTD reprezinta coloana vertebrala a retelei Cointed.

Prin fondurile stranse expansiunea noastra, care este deja in plina desfasurare, va fi si 
mai mult accelerată. Aceste fonduri vor fi folosite pentru a angaja specialiști și a pregăti 
lansarea pe noi piețe. 

Doar prin intermediul unor servicii si produse usor accesibile, care pot fi folosite pana 
si de catre un profan, lantul industriei financiare traditionale poate fi rupt și provocat 
sa se schimbe, singurul mod prin care sfera criptomonedele poate avea o crestere 
sustenabila si pe termen lung.

TOKENUL CTD 
Puteti folosi token-urile CTD pentru a colecta beneficiile serviciilor si produselor noastre, 
utilizandu-i la comercianti care accepta plata cu CTD sau vanzandu-i intr-un schimb de 
criptomonede sau in mod privat. Principala diferenta fata de celelalte token-uri  este ca 
token-ul CTD are un plan de afaceri solid in spate: o gama larga de servicii si produse 
consolidate care vor debloca noi caracteristici si beneficii cu ajutorul token-ului CTD. 
Printr-un efort reunit al comunitatii, noi beneficii suplimentare vor fi deblocate o data cu 
cresterea companiei. 

Pe masura ce token-ul CTD va creste, ne asteptam ca acesta sa fie listat pe mai multe 
burse. Bineinteles, va fi disponibil pe platforma Cointed inca de la bun inceput.

BENEFICIILE TOKEN-ULUI CTD
Veți putea utiliza token-u dvs CTD impreuna cu toate serviciile si produsele Cointed 
astfel incat sa va micsorati taxele si sa puteti achizitiona hardware-ul și soft-ul exclusiv.

Investitori Inițiali          
Oricine se dicide sa investeasca in etapa Pre-ICO, din 20 Octombrie si pana in 19 
Noiembrie, va primi un bonus de 15% la fiecare investitie( in limita a 130 milione 
token-uri CTD).  Mai mult, primii 1000 de investitori din timpul etapei de presale care 
inregistreaza un mimim de 20 de ETH vor primi editia limitata de Cointed Black Cripto 
Card* în mod gratuit.

*Termeni și condiții pe site-ul nostru web
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USE OF FUNDS

UTILIZAREA FONDURILOR
În timp ce Cointed își continuă dezvoltarea pe plan 
internațional, fondurile strânse din finanțarea ICO 
vor fi utilizate pentru a pregăti terenul de intrare 
pe  piața mondială. Aceasta înseamnă că, după 
ICO, vom extinde echipele noastre, de asemenea 
vom forma parteneriate cu distribuitori din întreaga 
lume.

EXPERȚI ÎN DEZVOLTAREA IT 
Planificăm în următorii 2 ani să recrutăm o echipă globală de 25 de dezvoltatori 
proprii. Dezvoltatorii  talentați și bine calificați în tehnologia blockchain sunt costesitori 
și dificil de găsit. Anticipăm o parte considerabilă din fondurile strânse să fie  investită în 
finanțarea acestei echipe. Restul bugetului va fi utilizat pentru acoperirea costurilor de 
dezvoltare a produselor și serviciilor noastre.

FORȚĂ DE MUNCA NON-TEHNICA 
La Cointed, intenția nostră este de a furniza produsele și serviciile prestate de noi atât 
în Europa cât și pe piața mondială. Pe măsură ce continuăm să ne extindem pe noi 
piețe, personalul suplimentar non-tehnic din departamente precum, marketing, drept, 
finanțe, resurse umane, administrație și asistență pentru clienți va  fi recrutat în diferite 
zone ale lumii. Deasemenea, noi membri vor fi recrutați și bineveniți în echipa de bază. 

MARKETING (TRADIȚIONAL - DIGITAL)
Cointed‘s main goal has always been to make the access to cryptocurrencies as easy 
as possible. Only through intuitive products and services, which even technically 
inexperienced consumers are able to use, can the continued growth of the crypto-
world be ensured for the long term. That‘s why - next to further improving our digital 
marketing campaign - Cointed will start investing in traditional media channels with 
the goal to grow the crypto-community as a whole.
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LICENȚE, INTEGRĂRI ȘI PARTENERIATE 
În ceea ce priveste puntea și spațiile libere  dintre criptomoneda  și servicii bancare 
tradiționale precum și serviciile de plată, Cointed este administrat într-un spațiu puternic 
reglementat.

În timp ce lucrează cu numeroși furnizori de servicii și parteneri din întreaga lume, va 
deveni inevitabil pentru Cointed să-și achiziționeze propriile licențe. Acestea includ, dar 
nu limiteaza domeniile precum: bani electronici, gestionarea activelor, emiterea de 
carduri și tranzacționarea online. Acordarea unei licențe proprii va fi necesară pentru 
fiecare cadru de reglementare și locații geografice.

1  
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Influiențatori și Formatori-de-opinie

Evenimente și parteneriate

SEO și Marketing de conținut

Social Media și publicitate online

Marketing prin E-mail

Media Obișnuit

Sisteme de Afiliere

Plan de Marketing

Cointed a elaborat un plan de marketing detaliat ce vizează aducerea gradului de 
conștientizare a proiectului Cointed la nivelul următor.

Cointed va folosi:
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ISTORIA 
COMPANIEI ȘI 

FOAIA DE 
PARCURS

ISTORIA COMPANIEI
La Cointed suntem ghidați de principiul că industria serviciilor IT trebuie să păstreze 
inovația și pentru a rămâne competitivi vom introduce produse noi. În plus, fiind un 
sector tânăr și dinamic, lumea criptomonedelor este în continuă mișcare. Acest lucru 
determină companiile să se adapteze proactiv la evoluția pieței, urmând motto-ul: Cine 
se scoală de dimineață departe ajunge.
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Cifrele noastre vorbesc de la sine. Noi nu doar invităm comunitatea și investitorii să 
participe la o idee dar le oferim si oportunitatea să lucreze la linia de producție. Avem 
clienți și venituri destule pentru a vă proteja cerințele și ne dorim să faceți partea din 
povestea noastră de succes. 

EXPANSIUNE GLOBALĂ

Scopul nostru este de a furniza serviciile și produsele noastre bazate pe tehnologia 
blockchain pe piața mondială. Până în 2017 am ocupat o poziție de lider pe scena 
cripto din Austria și ne-am stabilit ca fiind singurul furnizor de servicii din această 
industrie.Cointed se extinde deja în câteva țări europene, care vor fi urmate apoi de 
Asia și mai târziu Africa. Analizând țările individuale și cadrul lor legal, vom dezvolta 
produsele noastre către piețele compatibile serviciilor furnizate de noi.

FOAIE DE PARCURS



40 41

TEAM & 
ADVISORS

ECHIPĂ ȘI CONSULTANȚI
imagine de la stânga la dreapta   nu este în imagine

Wolfgang Thaler     Aches Wong       
 Assistent Manager HK    Co-fondator/ Director General HK

Christopher Rieder    Jerry Ng Chien      
 Assistent Manager HK    Co-Fondator/ Director Regional HK 

Daniil Orlov     Charli Aho       
 CEO/Assistent Manager HK   CTO/Manager Asistent HK

Jimi Aho      Eduard Orloff      
 Assistant Manager     Șef pe vânzări

Robert Vel      Albert Sperl      
        Șeful de Marketing

       Thomas Moritz      
        Șef Dezvoltator Software

       Vadim Konstantinov      
        Dezvoltator Software 
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ACOPERIREA NOASTRĂ DE PRESĂ

 

https://www.btc-echo.de/ein-tiroler-unternehmen-mischt-den-europaeischen-markt-fuer-kryptowaehrungen-auf

https://www.btc-echo.de/btc-echo-wien-zu-besuch-im-neuen-buero-von-cointed

https://www.btc-echo.de/erster-bitcoin-two-way-automat-geht-im-hotel-schani-wien-betrieb

http://www.businessinsider.de/startup-cointed-automat-tauscht-bargeld-in-bitcoins-um-2017-7

https://utopia.forbes.at/index/kategorie/med-tech.html

https://www.derbrutkasten.com/a/interview-christopher-rieder-cointed

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-payments-cheaper-safer-than-credit-cards-cointed

https://btcmanager.com/cointed-expands-bitcoin-and-altcoin-offerings

FII  LA CURENT!

  www.cointedtoken.com

  https://www.facebook.com/CointedICO

  @cointed_ico

  https://t.me/cointedtoken (știri)

  https://t.me/cointed_EN (Q&A)



WWW.COINTEDTOKEN.COM

CONTACTEAZĂ-NE

Cointed Ltd.
China Building Level 17
29 Queen‘s Road Central
Hong Kong

+852 8179 9279
office@cointed.com

Vă mulțumim pentru interesul acordat companiei Cointed, 
singurul furnizor de servicii multilaterale din industria crip-
tomonedelor

Nu este niciodata prea târziu să profiți de un moment opor-
tun, va rugăm nu ezitați să ne contactați


