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„Nada é mais poderoso do que uma idéia cujo 
o tempo tenha chegado“.

- Victor Hugo
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PREFÁCIO 
O objetivo deste documento é fornecer informações sobre o projeto Cointed Ltd. 
Descreve e analisa a idéia conceitual, o modelo de negócios, as vantagens competitivas, 
os detalhes da Oferta inicial de moedas (ICO) e o roadmap. Ele pretende dar uma 
visão detalhada e concisa do projeto Cointed, a fim de facilitar a sua compreensão e, 
em particular, como funciona em relação ao lançamento da Oferta inicial de moedas 
Cointed (ICO). O documento é o ponto culminante de vários esforços de diferentes 
entidades que trabalham no projeto desde o lançamento da empresa em 2014, até 
hoje. 

Este whitepaper foi publicado em 16 de outubro de 2017. Todas as outras informações 
sobre o projeto podem ser encontradas no nosso site (www.cointed.com) e no site 
do ICO (www.cointedtoken.com), bem como em outros canais de meios sociais, 
especialmente em plataformas como: Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.
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AVISO 
LEGAL

Leia este aviso com muito cuidado. Consulte o seu próprio conselheiro legal antes 
de participar de qualquer atividade.

Nem nós, nem nenhum prestador de serviços em terceiro plano, seremos 
responsabilizados por qualquer tipo de dano ou perda, direta ou indiretamente, que 
lhe possa proporcionar como resultado da leitura deste whitepaper, dos produtos 
produzidos por Cointed ou do uso dos sites Cointed em:

www.cointed.com

www.cointedtoken.com

NENHUMA OFERTA DE SEGURANÇA, 
CONSELHOS OU SOLICITAÇÃO

Este whitepaper destina-se apenas a fins informativos. Não se destina a ser conselho 
de investimento, solicitação de qualquer tipo nem um endosso. Quaisquer decisões 
ou ações tomadas com base em informações apresentadas neste whitepaper, os sites 
dobrados ou outros conteúdos são feitos por sua conta e risco.

PRÓXIMAS DECLARAÇÕES
Certas informações apresentadas neste white paper incluem informações prospectivas 
sobre o futuro do projeto, futuros eventos e projeções. Essas declarações podem ser 
identificadas, mas não se limitando a palavras e frases como „vontade“, „estimativa“, 
„acreditar“, „esperar“, „projeto“, „antecipar“ ou palavras de significado semelhante. Essas 
declarações prospectivas também estão incluídas em outros materiais disponíveis 
publicamente, como vídeos, artigos de blog, entrevistas, etc. As informações contidas 
neste documento técnico constituem as próximas declarações, entre outras,:

o desempenho do projeto

conclusão da campanha

o desenvolvimento esperado do projeto

execução da visão e da estratégia do projeto

liquidez futura, capital ativo e requisitos de capital
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As declarações prospectivas envolvem uma variedade de riscos e incertezas. Caso 
algum desses riscos ou incertezas se materialize, o desempenho real e o progresso 
do Cointed podem ser diferentes das expectativas estabelecidas pelas declarações 
prospectivas. Essas declarações não são uma garantia de desempenho futuro e 
nenhuma dependência indevida deve ser colocada sobre eles. Cointed não se obriga 
a atualizar as declarações prospectivas se as circunstâncias mudarem. Ao atuar com 
base em informações prospectivas recebidas do whitepaper, sites e outros materiais 
produzidos por Cointed, você irá assumir total responsabilidade no caso de declarações 
prospectivas que não se proporcionem.

SEM GARANTIAS
Não há garantia de que a plataforma Cointed seja um sucesso. Da mesma forma, 
não há garantia de que o valor das Moedas Cointed aumentará. É aconselhável avaliar 
minuciosamente os riscos e as incertezas envolvidas antes de tomar quaisquer decisões. 
Não são feitas promessas em termos de valor simbólico ou desempenho futuro.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE
Cointed não faz representações ou garantias de nenhuma forma e renuncia toda a 
responsabilidade e na extensão máxima da lei por qualquer declaração ou material 
informativo comunicado. A equipa Cointed toma todas as medidas razoáveis para 
garantir a integridade e precisão das informações comunicadas.

REPRESENTAÇÃO E GARANTIAS PARA O LEITOR

Ao tomar medidas com base nas informações apresentadas neste whitepaper, nos 
sites ou outros conteúdos produzidos por Cointed, você confirma que:

Este whitepaper, o site Cointed ou qualquer outro material produzido por Cointed 
não é uma oferta, solicitação ou prospecto de qualquer tipo

Cointed está isento de qualquer responsabilidade direta ou indiretamente na 
extensão máxima da lei

As Moedas Cointed não são consideradas como valores monetários em nenhuma 
jurisdição e as Moedas Cointed são classificadas como um token de utilidade.

Você tem uma boa compreensão dos principais componentes da tecnologia 
blockchain e entende como funcionam as blockchains. Além disso, você entende 
perfeitamente como usar carteiras de blockchain, incluindo a proteção de chaves 
privadas

você está ciente de riscos na indústria de cripto-moedas e pode suportar perdas 
potenciais na íntegra

Você não espera ganhar lucros de qualquer forma

Você não é cidadão ou residente dos Estados Unidos, República Popular da China 
ou Hong Kong
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COINTED está construindo uma ponte entre o mundo das cripto-moedas e o mundo 
real. Mesmo que as cripto-moedas tenham trazido uma dimensão totalmente 
nova na criação de valores, os consumidores enfrentam regularmente o mesmo 
problema: como posso alterar facilmente as minhas cripto-moedas em moeda 
fiat? Além disso, os consumidores também estão procurando maneiras mais fáceis 
e mais seguras de colocar as suas mãos em cripto-moedas em primeiro lugar. O 
objetivo é satisfazer a procura por formas convenientes de converter moeda fiat 
em cripto-moedas e vice-versa, sem abandonar a segurança.

Já as cripto-moedas estão sendo adotadas globalmente pelos consumidores e 
pelo mundo dos negócios. Como uma mercadoria que não está limitada pelas 
fronteiras nacionais, nós esforçamo nos para construir uma ponte entre o mundo 
real e cripto-moedas através de produtos e serviços orientados para o futuro.

Ao contrário de outros projetos no mundo das cripto-moedas - onde as idéias 
de negócios estão sendo apresentadas sem roadmap transparentes, como essas 
metas auto-definidas devem ser alcançadas - Cointed já oferece uma ampla gama 
de produtos e serviços baseados em trabalho de blockchain. A empresa possui um 
modelo de negócios bem sucedido e já é lucrativo.

- Negociação de cripto-moedas no mercado de troca de Cointed.

- ATMs de Multi-cripto-moedas, que operamos como o maior fornecedor na Europa.

- Soluções de pagamento, que podem ser integradas em lojas online e sistemas de 
caixa registradora existentes.

- Mineração Verde em várias explorações mineiras em toda a Europa, mantendo-
se o nosso slogan „Minar verde e salve o planeta“. Somente através da mineração 
ecológica com energia hidroeléctrica e eólica é um crescimento sustentável da 
blockchain pode ser assegurado.

Além disso, estamos no estágio final de aquisição de uma licença bancária. Outros 
requisitos futuros das autoridades também estão sendo avaliados para ter um 
quadro legal no local.

NTRODUÇÃO
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O setor financeiro está evoluindo. A tecnologia blockchain é e continua a revolucionar a 
forma como as pessoas interagem com o dinheiro. A introdução de Bitcoin, a primeira 
cryptocurrency, permitiu que pessoas de todo o mundo transferissem dinheiro, trocassem 
e pagassem por compras em todo o mundo, dentro de uma rede descentralizada, 
peer-to-peer. Mesmo no mundo das cripto-moedas, no entanto, a dependência de 
terceiros para realizar atividades financeiras relacionadas ao dia a dia continua a crescer. 
Já existem desenvolvimentos no mundo de blockchain que procuram mudar a forma 
como as pessoas interagem com os sistemas bancários. Acreditamos que o fator 
subjacente que continuará a definir os produtos de blockchain é a capacidade de dar 
às pessoas mais poder e controle sobre as suas finanças. Esta é a força motriz por trás 
de Cointed: proporcionando uma plataforma para as pessoas, onde podem se mover 
livremente entre moedas cripto e fiat num ambiente seguro, rápido e acessível online.

A globalização financeira através de um número crescente de pagamentos internacionais 
é uma área que está estimada a continuar a crescer. Com cripto-moedas, as pessoas já 
conseguem fazer pagamentos de qualquer lugar do mundo.

Atualmente, o cenário de pagamento global é uma indústria de vários biliões de dólares. 
Os pagamentos transfronteiriços são basicamente facilitados pela troca de uma moeda 
por outra. Como as cripto-moedas transcendem as fronteiras, elas são a melhor opção 
para facilitar esses pagamentos e agilizar esse processo longo, complicado e dispendioso. 
Até 2025, estima-se que as receitas globais dos pagamentos transfronteiriços atingirão 
5 trilhões de dólares. A maioria da receita neste cálculo vem dos mercados em 
desenvolvimento que enfrentam desafios na facilitação de pagamentos entre fronteiras.

DE FUNDO & 
PROBLEMA

Figura 1: análise das receitas da indústria de pagamentos globais.
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SOLUÇÕES
CRYPTO ATMS

Nós já instalamos ATMs Multi-cripto-moedas 
em 70 locais que abrangem 4 países europeus. 
Todas as semanas novos locais são adicionados 
à nossa rede. Oferecemos dois modelos ATM 
distintos, permitindo-nos adaptar a uma 
variedade de situações de mercado. Os 
nossos ATMs unidirecionais compactos 
permitem aos clientes comprar uma 
ampla gama de cripto-moedas, 
enquanto os nossos ATMs bidirecionais 
também oferecem a opção de trocar 
cripto-moedas por dinheiro. Além 
disso, o suporte NFC para pagamentos 
digitais em breve será adicionado a 
todas as máquinas. Os ATMs atendem 
aos mais altos padrões de qualidade 
e segurança, exigindo muito pouca 
manutenção: com conexão de energia 
e internet, você está pronto para 
prosseguir. Nós também oferecemos 
soluções de hardware móvel.

Ao continuar a expansão em toda 
a Europa, a  Cointed já formou 
cooperações com parceiros em muitos 
países do Sudeste Asiático - como a 
Indonésia, Hong Kong e o Japão para 
citar alguns - que ajudarão a distribuir 
os nossos ATMs em grande escala.
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CARTÃO DE PAGAMENTO CRYPTO

Com o fornecedor líder WaveCrest, Cointed irá apresentar um cartão de débito Crypto 
no 4º Trimestre de 2017 com uma série de características inovadoras e avançadas para 
os nossos clientes.

Os primeiros 1000 participantes da Pre-ICO que invistam um mínimo de 20 ETH 
receberão gratuitamente o Cointed Limited Card *.

Aproveite toda a flexibilidade de um cartão de débito regular e muito mais

O cartão de débito Crypto estará disponível em todo o mundo * com entrega standard 
GRATUITA e entrega expressa por uma pequena taxa adicional (consulte os países 
disponíveis). Faça pagamentos on-line, nas lojas e aproveite os levantamentos de 
dinheiro em ATMs em qualquer lugar que Visa seja aceite (comerciantes de 40M em 
todo o mundo), tornando-o ideal para uso diário.

Devido à segurança avançada no aplicativo, tecnologias de chip de última geração e à 
segurança adicional de um código PIN, o Cointed Crypto Card é mais seguro do que o 
transporte de dinheiro. O suporte para a funcionalidade do cartão na nossa plataforma 
e sistema de pagamento já está em desenvolvimento.

Devido à crescente adoção e aceitação de cripto-moedas, mais e mais pessoas estão 
começando a armazenar parte dos seus fundos numa variedade de cripto-moedas. 
No entanto, o uso dessas cripto-moedas como meio de pagamento continua a ser um 
problema. A plataforma Cointed permite que você facilmente financie o seu cartão de 
débito Crypto através de mercados, bem como um aplicativo de smartphone que será 
lançado no 2º trimestre de 2018.

Os nossos serviços incluirão:

*Por favor, verifique os termos e condições no nosso site. São necessários dados 
pessoais e KYC.

Tem a capacidade de armazenar na sua carteira, USD / CHF / GBP / EUR e cripto-
moedas populares como BTC, BCH, ETH, ZEC, DASH, LTC.

A possibilidade de converter instantaneamente moedas através do nosso mercado 
de trocas ou  na aplicação móvel a uma taxa favorável.

Criação de uma rede de parceiros para a introdução de um sistema de retorno 
de dinheiro.

A capacidade em fazer depósitos em qualquer uma das cripto-moedas.

A capacidade de solicitar um empréstimo em qualquer cripto-moeda.

A capacidade de usar o cartão em qualquer ATM Cointed para taxas reduzidas.

A capacidade de fazer transferências instantâneas de dinheiro entre os participantes 
da rede em todo o mundo.
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Crie uma conta grátis em Cointed, para o uso facil de bitcoin.

Escolha as opções do seu cartão. Os cartões virtuais são emitidos instantaneamente 
(o primeiro é grátis!). Cartões de plástico estão disponíveis em todo o mundo *.

Depositar montantes no seu cartão a qualquer momento, convertendo 
instantaneamente cryptocurrencies ou adicionando moedas fiat, como dólares, 
euros ou libras. Os fundos são facilmente transferidos do seu banco ou com uma 
infinidade de métodos de pagamento on-line.

Gaste como desejar. Assim como um cartão de débito Visa normal.

A partir do 2º trimestre de 2018, Cointed lançará aplicativos para iOS e Android 
que lhe permitirão gerenciar o seu Cartão de Débito Crypto com todas as suas 
opções.
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MERCADOS DE CRIPTO-MOEDAS

Com 15 mil clientes ativos, o mercado de trocas de cripto-moedas Cointed obteve um 
crescimento gigante num curto espaço de tempo.

Obrigado pelo o design “user-friendly” e o processo de pagamento passo-a-passo, 
só pretendemos mostrar  o quanto fácil é negociar e trocar cripto-moedas, até para 
utilizadores inexperientes.

Com opções adicionais, como um interface  personalizado, que permite a utilizadores 
mais avançados a possibilidade de modificar a plataforma de acordo com as suas 
necessidades e preferências pessoais.

Um mercado de cripto-moedas orientado para as suas necessidades:

Mais caraterísticas a vir

Cointed está a trabalhar permanentemente e ativamente na melhoria dos sistemas e 
serviços existentes. A carteira on-line terá mais cripto-moedas adicionadas em breve, 
juntamente com uma lista cada vez maior de cripto-moedas negociáveis.

Um programa de afiliados atraente e transparente, que qualquer um pode participar, 
já está a caminho: os nossos parceiros afiliados receberão 20% de todas as taxas que os 
seus clientes contratados pagarão

O desenvolvimento de aplicativos de smartphones iOS e Android para negocição 
começará em breve, permitindo que você nunca mais perca as rápidas flutuações 
de preços no mercado de cripto-moedas. Esperamos entregar um produto final até 
meados de 2018.

.

Possibilidade de todos os me métodos de pagamento, como transferências SEPA 
e SOFORT, Cartão de Crédito, Western Union, Money Gram e mais.

Um dashboard personalizado, permitindo o acesso a toda a informação relevante 
para si, num click só.

Carteiras online de cripto-moedas convenientes para a negociação e venda. 
Cointed oferece todos os pagamentos e levantamentos para carteiras crypto sem 
qualquer taxas. 

A capacidade de fazer o upload de fundos numa carteira Fiat, permitindo trocar 
crypto para moedas fiat de forma totalmente automática e em tempo real, sem 
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SOLUÇÕES DE PAGAMENTO ATRAVÉS DO 
INTERFACE PAYCO

Com o PayCo oferecemos um original interface de pagamento, ao contrário de qualquer 
produto atualmente no mercado. O PayCo pode ser integrado em sistemas de caixa 
registradora e lojas online, permitindo que comerciantes de qualquer lugar aceitem 
uma variedade de cripto-moedas - como Bitcoin - como método de pagamento. Os 
comerciantes têm a opção se querem receber o seu pagamento em cripto-moedas ou 
trocarem imediatamente o pagamento por uma das moedas fiat.

PayCo irá mudar a forma como os pagamentos são processados. As soluções de 
hardware móvel foram desenvolvidas para o processamento de pagamentos rápidos e 
fáceis podendo ser enviadas com o software PayCo.

Através de um interface API, o mesmo sistema pode ser integrado, não apenas em lojas 
online e sistemas de caixa registradora, mas também, por exemplo, em máquinas de 
venda automática e aplicativos de smartphones.

.

Para melhorar ainda mais o nosso ecossistema de pagamentos, estamos no processo 
de introdução do „Cartão de Débito Cointed Crypto“. Os clientes poderão utilizar o 
cartão de cripto-moedas para comprar e efetuar outros pagamentos, sem ter que 
registrar uma conta e, ao mesmo tempo, estar direto a usar.

MINERAÇÃO „VERDE“ CRYPTOCURRENCY
Cointed é uma das principais empresas de mineração de cripto-moedas da Europa, 
com várias “farms” de mineração em toda a Áustria e Suécia. Todas as nossas “farms” são 
100% alimentadas por fontes renováveis, como a energia hidráulica e a energia eólica. 
Além disso, desenvolvemos contentores de mineração especializados, que podem ser 
facilmente enviados para qualquer lugar que os clientes desejem.

Ao contrário de outros fornecedores de mineração, que simplesmente direcionam o 
trabalho real para empresas de mineração cloud de terciários, colocamos muito valor 
em influenciar o processo de desenvolvimento desde o início.

A nossa subsidiária, Crypto Unity OG, com sede em Viena, esteve na vanguarda 
dos desenvolvimentos de mineração cripto desde 2015, distribuindo hardware de 
mineração personalizado para redes de cripto-moedas descentralizadas - como BTC, 
ETH, ETC, XMR e ZEC -, além de desenvolver o avançado BIOS e sistemas operacionais 
internos.

A nossa operação é projetada para exigir a menor manutenção possível, sem sacrificar 
eficiência. Alcançamos esse objetivo fornecendo soluções de resfriamento ótimas e 
subsequentemente, fazendo com que as operações contínuas sejam óbvias.

Como Cointed está superando a sua próxima “farm” de mineração - com 100 mil GPUs 
adicionais instaladas até o final do ano - estamos ativamente procurando novos locais

Um modelo comercial único

Ao contrário das ofertas de mineração em cloud, onde o poder de mineração é 
simplesmente alugado por um tempo limitado, em Cointed você mina com seu 
próprio hardware. O cliente compra o hardware diretamente de Cointed, juntamente 
com um contrato de hospedagem.

Visite o nosso site para obter mais detalhes.
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VANTAGENS 
COMPETITIVAS

Diminuição de risco: O nosso objetivo é criar um ambiente seguro e confiável 
para a comunidade negociar e aceder ás suas cripto-moedas.

Custo mais baixo: O nosso objetivo é reduzir as taxas de serviços oferecidos 
pelos agregadores de pagamento. No mercado atual, o processamento de 
pagamentos transfronteiriços leva até 5% -8% do valor total. Além disso, os 
compradores têm que aguardar dias, às vezes semanas para que os pagamentos 
sejam processados. Como empresário, isso não é sustentável, porque retarda as 
operações comerciais. O nosso objetivo é não apenas oferecer baixos custos, 
mas também um processo de pagamento transparente.

Os comerciantes obtêm uma base de clientes mais ampla: Ao aceitar cripto-
moedas como meio de pagamento, os comerciantes poderão atrair novos 
grupos de clientes, como as cripto-moedas não conhecem fronteiras ou outras 
limitações. Isso irá lhes permitir expandir as suas operações para novos mercados 
e oferecer produtos e serviços adicionais.

Para apoiantes iniciais do token: Aqueles que participam do ICO têm a 
oportunidade de financiar num projeto de valor real além de mera especulação. 
Além de ser negociável no mercado de cripto-moedas Cointed, o token CTD 
será usado para reduzir as tarifas de praticamente todos os serviços Cointed 
e acessar hard- e software exclusivo. Para obter acesso a esses benefícios, o 
cliente precisa transferir o token CTD para Cointed, resultando em uma menor 
oferta no mercado. Os titulares do token CTD, portanto, irão ver uma valorização 
gradual com o tempo.
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OFERTA INICIAL 
DE MOEDA (ICO)

VISÃO GERAL
Nome do token     COINTED TOKEN (CTD) 

Preço do token*     Fixado entre 1000-1150 CTDs/ETH

Data do inicio do Pre ICO    20 de Outubro , 2017 (00:00 CEST)

Data do fim do Pre ICO    19 de Novembro, 2017 (23:59 CEST)

Data do inicio do ICO    20 de Novembro,2017 (00:00 CEST)

Data do fim do ICO     28 de Fevereiro, 2018 (23:59 CEST)

Décimas      18

Pequena Unidade (Atom)    1e-18 CTD

Montante de Token     Até 650,000,000 CTDs

Manimo de tokens distribuidos através  100%/não haverá mais criação de   
do ICO       tokens 

Compra minima de Tokens    1 Wei

Compra maxima de Tokens   Sem limite

Objetivo minimo da angariação de fundos Nenhuma

Reembolso**      Sim

Recompensas próprias    Sim

Carateristicas extras     Com paragem, com evolução, limites  
       do proprietário....

Elegibilidade      Qualquer pessoa, exceto residentes  
       permanentes de Hong Kong,   
       República Popular da China e dos  
       EUA devido a restrições legais ou   
       sanções comerciais.

*dependendo da fase, ver página 27

**sobre condições específicas, ver página 28
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MONTANTE DE TOKENS
O valor total de tokens é de 650 milhões de CTDs. Os tokens são “minted” durante 
a crowdsale e a oferta total é fixada no final da crowdsale para que o o valor token 
máximo possa não ser alcançado. No caso de o número máximo ser alcançado, 
a crowdsale permite que até 1.514 átomos sejam criados devido a imprecisões 
aritméticas.

FASES DO ICO

As transições das fases são exibidas na Figura 1. Podem ocorrer durante um periodo de 
tempo ou como um certo número de tokens forem comprado.

Antes do ICO: Permite que o proprietário execute a configuração do contrato

Pre-ICO A: Fase com 15% bonus

Pre-ICO B: Fase com 10% bonus

ICO: Fase normal de ICO

Depois do ICO: Todos os pagamentos serão reembolsados

1

2     

3 

4
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MUDANÇAS DA FASE DE RECOMPENSAS 
Há recompensas especiais na mudança de fase.

PREÇOS DE TOKEN E DISTRIBUIÇÃO
O comprador de tokens recebe a seguinte quantidade de tokens nas fases por ETH:

A entrega dos Tokens CTD através do contrato inteligente ocorre imediatamente após

ETH seja enviada para um endereço de carteira especificado. Como mostra a tabela, 
com cada compra de tokens adicionais são “mintados” para o proprietário e para o 
fundo da campanha.

Recomendamos que você siga o nosso guia de investimento abrangente.

. 

O primeiro comprador de tokens durante a fase Pré-ICO A recebe 0,1 ETH

Se a fase Pré-ICO A, for totalmente vendida, o comprador dos ultimos tokens 
recebe 0,1 ETH

Se a fase de ICO for iniciada, o primeiro comprador de token recebe 0.2 ETH

Se a fase Pré-ICO B ou o crowdsale estiver esgotado, o último comprador token 
recebe 0,5 ETH

1

2      
.   

3    

4    

   Fase         Compradores de Token      Proprietários           Campanha

Pre-ICO A       1150     304          61

Pre-ICO B        1100     292          58

    ICO                 1000     263          52
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O QUE É UMA OFERTA DE MOEDA INICIAL?
A Initial Coin Offering (ICO) é um instrumento de crowdfunding moderno para 
empresas iniciantes através de criptografia. Em troca, os investidores obtêm acesso às 
características dos projetos que estão sendo financiados.

A vantagem de um ICO é que permite que a comunidade esteja diretamente envolvida 
no processo. Eles também fornecem uma maneira de ignorar rotas de financiamento 
mais lentas e, portanto, permitem que as startups acelerem o processo de realização 
dos projetos.

POR QUE É QUE ESTAMOS A FAZER UM ICO? 
Nós escolhemos fazer um ICO porque queremos que a comunidade se junte a nós para 
moldar o mercado financeiro do futuro. Os ICOs deram às pessoas a oportunidade de 
investir em idéias voltadas para o futuro que estão destinadas a ganhar mais interesse 
com o tempo. Em vez de apenas dar aos investidores ricos a chance de participar, 
os ICOs permitem a qualquer pessoa participar de idéias revolucionárias nas quais 
eles acreditam. Já existem centenas de cripto-moedas no mercado e antecipamos 
que essa tendência continuará. As tecnologias emergentes baseadas em blockchain, 
como contratos inteligentes, demonstram que a era das cripto-moedas está apenas 
começando. Devido ao surgimento de plataformas modernas que permitem aos 
clientes trocar cripto-moedas por moedas fiat e vice-versa, espera-se que a adoção e o 
uso de cripto-moedas suba. Coincidência é que está na vanguarda desta revolução da 
moeda digital. À medida que a taxa de adoção de cripto-moedas continua a crescer, 
um número crescente de pessoas tecnicamente inexperientes estará procurando 
maneiras seguras e fáceis de obter acesso a cripto-moedas. Graças aos nossos produtos 
e serviços, a barreira de entrada para cripto-moedas nunca foi menor, e é por isso 
que estamos otimistas quanto às perspectivas de longo prazo para nós e para nossos 
investidores. Além disso, os investidores terão a chance de testemunhar em primeira 
mão e contribuir para o desenvolvimento de vários produtos e tecnologias baseados em 
blockchain, alguns dos quais já estão em desenvolvimento e em breve serão revelados.

Os fundos arrecadados no ICO serão utilizados principalmente para o desenvolvimento 
de produtos. A fim de proporcionar aos nossos utilizadores uma experiência de 
pagamento em cripto-moedas sem precedentes, com ofertas de alta qualidade e 
variedade de integrações, precisamos de financiamento adicional. Poderemos expandir 
a nossa equipa com especialistas em tecnologia, judicial e administrativos, lançar novos 
produtos conforme descrito neste documento e formar novas parcerias.

Além disso, no mundo atual da cryptocurrency, acreditamos que o lançamento do 
nosso próprio token será crucial para melhorar os nossos planos futuros para trazer 
verdadeiras mudanças nos países de pagamentos, comércio e criptográficos.

OPÇÕES DE REEMBOLSO
Reembolsos podem ocorrer nas seguintes situações:

Uma tentativa de compra de token no final de uma fase pode ser parcialmente 
reembolsada para os fundos que excedem o limite dessa fase. -> Reembolso parcial

Uma compra de token após a conclusão da ICO. -> Reembolso Completo

Nenhuma compra de tokens pode ser reembolsada, já que o contrato não tem objetivo 
de financiamento mínimo.

Os reembolsos não são devolvidos diretamente, mas devem ser retirados usando a 
função de levantamento.

Os compradores de token são notificados de uma retirada pendente com a função de 
levantamento

Esses reembolsos não terão o acesso do proprietário por 30 dias após a conclusão do 
ICO. Posteriormente, o proprietário pode retirar reembolsos, não reclamados, usando a 
função returnWei.

CARATERISTICAS EXTRAS
Com intervalo           
O proprietário tem o poder de parar a venda de token e / ou a circulação uma vez por 
um período de duas semanas. Durante este período, nenhuma transferência de token, 
compras de token ou reembolsos podem ser feitas.

Atualizável            
O proprietário pode propor uma atualização de token para uma nova versão de token. 
Isso pode acontecer a qualquer momento.

Os proprietários de token, individuais, podem aceitar a atualização chamando a função 
de atualização.

Limites de Proprietario          
O contrato limita o poder do proprietário durante o ICO. Durante o ICO, o proprietário 
do contrato não pode transferir nenhum token.

Padrões de Segurança         
Caso o proprietário não realize uma instalação adequada antes do início da venda de 
token, o contrato atribuirá automaticamente o seu proprietário a funções críticas.
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Os empreendimentos tradicionais são restritos a uma minoria de elite. Graças aos ICOs, 
isso não é mais o caso. Estamos convencidos de que a comunidade desempenha 
um papel importante na melhoria do mundo das cripto-moedas e deseja que você 
participe do crescimento no futuro de Cointed.

Avançando, os nossos produtos e serviços receberão novos recursos e descontos através 
de tokens CTD. O CTD formará a espinha dorsal da rede Cointed.

Com os fundos arrecadados, a nossa expansão - que já está em andamento - será 
acelerada ainda mais. Esses fundos serão utilizados para contratar especialistas e 
estabelecer as bases para entrar em novos mercados.

Somente através de produtos e serviços facilmente acessíveis - que até o leigo utilizador 
pode usar - será possível perturbar e desafiar a indústria de serviços financeiros 
tradicionais, que é a única maneira pela qual o setor de cripto-moedas pode crescer 
de forma sustentável a longo prazo.

O TOKEN CTD 
Você pode usar o token CTD para colher os benefícios dos nossos produtos e serviços, 
gastá-lo em comerciantes que aceitem tokens CTD como meio de pagamento ou vender 
o token numa troca, bem como em particular. A diferença fundamental para a maioria 
dos outros tokens é que o token CTD possui um sólido modelo de negócios por trás: uma 
ampla gama de produtos e serviços comprovados, que desbloquearão novos recursos e 
benefícios com a ajuda do token CTD. Através de um esforço orientado pela comunidade, 
benefícios atrativos adicionais serão desbloqueados à medida que a empresa cresce.

À medida que o token CTD cresce, esperamos que ele seja listado em diversos mercados. 
Naturalmente, estará disponível no mercado de cripto-moedas Cointed desde o início.

BENEFICIOS DO TOKEN CDT
Você poderá usar o token CTD em combinações com todos os produtos e serviços da 
Cointed para reduzir as suas taxas e comprar software e hardware exclusivos.

Investidores Iniciais         
Todos os que investirem na fase Pré-ICO de 20 de outubro a 19 de Novembro receberá 
tokens CTD com 15% de desconto em cada investimento (limitado a tokens CTD de 
130M).

Além disso, os primeiros 1.000 investidores durante o Pré-ICO que contribuirem com um 
mínimo de 20 ETH também receberão o Cointed Black Crypto Card * gratuitamente.

*Termos e condições no nosso Website
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USE DOS FUNDOS

USE DOS FUNDOS
Como o Cointed continua o seu crescimento 
internacional, os fundos arrecadados do ICO 
serão usados para entrar no mercado global. Isto

significa que depois do ICO estaremos expandindo 
as nossas equipas, bem como formar parcerias com 
distribuidores de todo o mundo.

DESENVOLVIMENTO DE TI ESPECIALIZADOS 
Nós planejamos recrutar uma equipe dedicada, global de 25 desenvolvedores 
internos nos próximos 2 anos. Os desenvolvedores de blockchain talentosos e bem 
qualificados são caros e difíceis de encontrar. Prevemos que uma parcela considerável 
dos fundos arrecadados precisará de ser investida no estabelecimento desta equipa. O 
orçamento restante será usado para cobrir qualquer outros custos que surjam devido 
ao desenvolvimento dos nossos produtos e serviços.

MÃO DE OBRA NÃO TÉCNICA 
Na Cointed, o nosso objetivo é trazer os nossos produtos e serviços comprovados, da 
Europa, para o mercado global. À medida que continuamos a expandir para novos 
mercados, funcionários adicionais não técnicos em departamentos como marketing, 
direito, finanças, RH, administração e suporte ao cliente precisarão ser recrutados em 
diferentes partes do mundo, além disso, novos membros serão adicionados à equipa 
principal.

MARKETING (TRADICIONAL - DIGITAL)
O objetivo principal de Cointed sempre foi tornar o acesso a cripto-moedas o mais fácil 
possível. Somente através de produtos e serviços intuitivos, que mesmo os utilizadores 
tecnicamente inexperientes podem usar, o crescimento contínuo do cryptoworld pode 
ser garantido a longo prazo. É por isso que - ao lado de melhorar ainda mais a nossa 
campanha de marketing digital - O compromisso será começar a investir em canais 
de meios sociais tradicionais com o objetivo de aumentar a comunidade de cripto-
moedas como um todo. 
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LICENCIAMENTO, INTEGRAÇÕES E PARCERIAS 
À medida que o Cointed interliga a falha entre criptog-moedasa e bancos tradicionais, 
bem como serviços de pagamento, operamos num espaço fortemente regulamentado.

Ao trabalhar com inúmeros prestadores de serviços e parceiros em todo o mundo, será 
inevitável que  Cointed adquira as suas próprias licenças. Isso inclui, mas não se limita 
a áreas como: e-money, gerenciamento de ativos, emissão de cartão e negociação 
online. Serão necessários licenciamentos adequados para cada quadro regulamentar 
e locais geográficos.

.

1  

2

3

4

5

6

7

Influencias & Boca-a-boca

Eventos & Parcerias

SEO & Conteudo de Marketing

Meios Sociais & Publicidade Online

E-Mail Marketing

Media Tradicional

Sistema de Afiliados

Plano de Marketing

Cointed desenvolveu um plano de marketing detalhado com o objetivo de levar o já 
existente do projeto Cointed ao nível superior.

Cointed usará:
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HISTÓRIA DA
COMPANHIA &

ROADMAP

HISTÓRIA DA COMPANHIA
Na Cointed, estamos orientados para o princípio de que no setor de serviços de TI você 
deve continuar inovando e apresentando novos produtos para se manter competitivo. 
Além disso, como um setor jovem e dinâmico, o mundo das cripto-moedas está 
constantemente em movimento. Isso obriga as empresas a se adaptarem proativamente 
ao desenvolvimento da situação do mercado, seguindo o lema: O pássaro inicial obtém 
a minhoca.
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Os nossos números falam por si mesmos. Não estamos apenas convidando a 
comunidade e os investidores a participarem numa idéia com um prazo não 
especificado, mas mais numa linha de produtos de trabalho. Temos os clientes e a 
receita para promover as nossas reivindicações e queremos que você faça parte da 
nossa história de sucesso.

EXPANSÃO GLOBAL

O nosso objetivo é levar os nossos produtos e serviços baseados em blockchain para 
o mercado global. Até 2017, assumimos uma posição de liderança na criptografia 
da Áustria e estabelecemo nos como o único fornecedor de serviços abrangente da 
indústria. Cointed já se está a expandir por vários países europeus, que em breve serão 
seguidos pela Ásia e depois pela África. Ao analisar os países individualmente e os 
seus quadros legais, desenvolveremos os nossos produtos para atender às respectivas 

situações de mercado. 

ROADMAP
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TEAM & 
ADVISORS

CONSELHEIROS DE EQUIPA
figura da esquerda para a direita   não está na figura

Wolfgang Thaler     Aches Wong       
 Assistente de Manager HK    Co-Fundador/Manager Geral HK

Christopher Rieder    Jerry Ng Chien      
 Assistente de Manager HK    Co-Fundador/Manager Regional HK 

Daniil Orlov     Charli Aho       
 CEO/Assistente de Manager HK   CTO/Assistente de Manager HK

Jimi Aho      Eduard Orloff      
 Assistant Manager     Chefe de Vendas int.

Robert Vel      Albert Sperl      
        Chefe de Marketing

       Thomas Moritz      
        Desenvolvedor Chefe de Software

       Vadim Konstantinov      
        Desenvolvedor de Software 
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A NOSSA COBERTURA DE IMPRENSA

 

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

FIQUE ATUALIZADO

  www.cointedtoken.com

  https://www.facebook.com/CointedICO

  @cointed_ico

  https://t.me/cointedtoken (noticias)

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



WWW.COINTEDTOKEN.COM

CONTATE NOS

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

+852 8179 9279
office@cointed.com

Obrigado pelo seu interesse em Cointed, o único fornece-
dor de serviços na indústria de cripto-moedas.

Nunca é tarde demais para aproveitar uma oportunidade, 
então não hesite em contactar nos.


