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Content
Giriş

Merkezi Olmayan Finansın (DeFi) geleceği, zincirler arası birlikte
çalışabilen eksiksiz DeFi ekosistemlerinin elindedir ve
kullanıcılara protokolleri hangi blok zincirinde çalıştıracaklarını
seçme özgürlüğü verir. Eğitim, kullanıcıların artık protokollerin
arka tarafında uygulanmak üzere değişen ve otomatik olarak son
kullanıcı için en faydalı sonucu sağlayan yenilikçi ürünleri
kullanmalarının anahtarıdır.
Acta Finance, Hedeflenen kilometre taşları ve referans programı
gibi manipülasyon, yolsuzluk ve pasif kazanç özelliklerinin kötüye
kullanılması ile mücadele etmek için ilk kez zincir üzerinde birçok
merkezi özelliği tanıtarak DeFi endüstrisine yenilik getiren bir
DeFi ekosistemidir. ActaFi Ekosistemi, ACTA Tokenin beş
yardımcı programla yararlandığı daha iyi bir kullanıcı deneyimi
sağlamak için birden fazla ürünü ve teknolojiyi tek bir yerde
birleştirir.

2.

Content
VIZYON & HEDEF
Vizyonumuz, yeni pasif kazanç özelliklerini ve DeFi ürünlerini tek
bir ekosistemde bir araya getirerek DeFi sektörüne yenilik
getirmektir. ActaFi ekosistemi, traderlar için en iyi potansiyel
sonucu sunan, kullanıcı etkinliğini ve ekosistem büyümesini adil
ve şeffaf bir şekilde motive etmek için zincir üzerinde hem yeni
hem de mevcut merkezileştirilmiş pasif kazanç fırsatlarını sunan
bir DeFi oyun alanıdır.
Amacımız, kullanıcıların ActaFi protokollerini çalıştırmak için
favori ağlarını seçmelerine izin vererek birden fazla blok
zincirinde yenilikçi bir DeFi ekosistemi sunmaktır; bu, kullanıcı
dostu bir kullanıcı deneyimine odaklanarak ve topluluğu
ödüllendirerek kullanıcı tabanın ve kullanıcı aktivitelerinin
büyümesine olanak sağlar.


3.

Zincirler Arası Birlikte
Çalışabilir DeFi Ekosistemi


DeFi'nin büyümesiyle topluluğun, kullanıcı etkinliği ve likiditesi
birden fazla blok zincirine ve ekosisteme yayılır. Token köprüleri,
kullanıcıların varlıklarını bir blok zincirinden diğerine geçirmelerini
mümkün kılar, ancak herkes bu teknolojiyi anlayamaz ve onları
tek bir ekosistemde tutsak etmez.



Acta Finance, arka tarafta token köprüleri kullanır ve böylece
kullanıcılar fark etmeden zincirler arası geçer ve bu herhangi bir
etkileşimde daha faydalı hale gelir. ActaFi Ekosistemini birden
fazla ağda yayınlayarak, kullanıcıların ActaFi Protokollerini hangi
blok zincirinde çalıştıracaklarını seçmelerine olanak tanır.

DeFi Nedir?

Merkezi Olmayan Finans olarakta bilinen DeFi, kullanıcıların akıllı
sözleşmeler aracılığıyla etkileşime girmesine ve merkezi
kurumların ortadan kaldırmasına olanak tanır. Her etkileşim
zincire kaydedilir, kötüye kullanımı veya manipülasyonu imkansız
hale getirir. Dünya yapılan her adımı her zaman takip edebilir.



DeFi Ethereum ağının aşırı yüklenmesine neden oldu. Yoğun
saatlerde yapılan en yavaş işlem için ortalama 25$ maliyetle ağı
daha az kullanıcı dostu hale getirdi. Akıllı sözleşme etkileşimi,
NORM
SWIFT
örneğin Uniswap'ta FAST
basit bir ticaret, kabaca
75 $ 'a kadar SLOW
mal
olur. Birçok proje, daha hızlı işlemler ve daha düşük ücretler için
Binance Smart Chaine (Binance Akıllı Zincir) bağlandı ve şu anda
diğer ağlar tarafından geride bırakılan Avalanche bunlardan biri.
DeFi uygun fiyatlı ve herkes tarafından erişilebilir olmalıdır!

4.

Gas price (Gwei)
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TX2000

Mining Block

Neden Avalanche
ActaFi ekosistemi, yüksek frekanslı kullanıma ve blok zinciri ile
etkileşime hazır bir blok zinciri olması gereklidir. Avalanche,
sektördeki finansal dApp geliştirme için en iyi belgelere sahiptir ve
EVM (Ethereum Sanal Makinesi) ile uyumludur; bu, kullanıcı
adına token köprüleri kullanarak bir varlığın derin likiditesinden
yararlanmak için diğer ağlara bağlanmayı kolaylaştırır.

Avalanche içinde 3 blok zinciri vardır:



Borsa Zinciri (X-Chain), dijital akıllı varlıkların yaratılması ve
ticareti için merkezi olmayan bir işlev görür.


5.



Platform Zinciri (P-Chain), Avalanche üzerindeki meta veri blok
zinciridir ve doğrulayıcıları koordine eder, aktif alt ağları takip eder
ve yeni alt ağların oluşturulmasını sağlar. P-Chain API,
müşterilerin alt ağlar oluşturmasına, alt ağlara doğrulayıcılar
eklemesine ve blok zincirleri oluşturmasına olanak tanır.



Sözleşme (Contract) Zinciri (C-Zinciri), akıllı sözleşmelerin
oluşturulmasına izin verir.

Primary Network
Validate Avalanche’s built-in blockchain
Members must stake AVAX tokens

Exchange (X) Chain
Avalanche Consensus Protoco
Creates Asset
Exchanges Assets

Asset 1 Asset 2 AVAX

Platform (P) Chain

Snowman Consensus Protoco
Coordinates Validator
Creates Subnets

Custom Chain 1

Custom Chain 2

Contract (C) Chain

Snowman Consensus Protoco
Executes EVM Contract
Smart Contracts

nFT

ERC20

DAPP

P-chain of Avalanche ile, ActaFi Ekosisteminde, token
deflasyonist yaparak ACTA Tokeni gaz ücreti olarak
kullanılmasına izin verecek ve bir alt ağ kuracaktır.

6.

ActaFi Swap
ActaFi

Swap,

aktif

likiditeye

sahip

zincirler

arası

bir

likidite

toplayıcıdır ve ticareti düzenleyen ve akıllı bir sözleşme olan
Otomatik

Piyasa

Yapıcı

(AMM)

kullanarak

çalışır.

Akıllı

sözleşmeler merkezi olmadığı için, kullanıcıların bir borsanın emir
defterinden alıp satması gerekmez. Bunun yerine, kullanıcılar
tarafından

sağlanan

likiditeye

karşı

etkin

bir

şekilde

işlem

yaparlar.

7.

Konsantre Likidite
ActaFi

Swap

üzerindeki

AMM

protokolü,

pasif

likidite

yerine

konsantre likiditeyi kullanır. Daha önce Uniswap v3 dışındaki tüm
likidite sağlayıcıları, mevcut tüm fiyatlarda pasif olarak likidite
sağlıyordu. Bu arada, konsantre likidite, likidite sağlayıcılarının
likidite

sağlaması

için

sınırlı

fiyat

aralıkları

seçmesine

olanak

tanır. Bu, geleneksel sipariş defteri (order book) piyasalarında
piyasa oluşturmaya(market making) benzer aktif stratejilere izin
verir.



Pasif likidite sağlayıcılarının kazançları, Uniswap v3'te de olduğu
gibi konsantre likiditenin getirilmesiyle önemli ölçüde azaldı. Bu,
aktif likidite sağlayıcılarının pasif LP'lerden ortalama olarak daha
fazla ücret kazanmasının doğrudan bir sonucudur.

8.

Likidite Toplayıcı
ActaFi Swap, bir ağ üzerinde çalışan farklı platformlar arasında
likidite havuzları biriktiren zincirler arası bir likidite toplayıcıdır.
ActaFi Swap'ta işlem yaparken, kullanıcılar yalnızca ActaFi Swap
likidite havuzlarıyla ticaret yapmakla kalmaz, aynı zamanda
TraderjoeXYZ, Pangolin ve diğer Avalanche tabanlı takaslarda da
mevcut likiditeden yararlanır. Bir likidite çerçevesi olarak,
traderlar için mümkün olan en iyi sonucu kolaylaştırıyoruz.



Arka tarafta ikincil bir işlev olarak çalışan token köprüleriyle
birlikte ActaFi Swap, bir varlığın herhangi bir ağdaki likiditesinden
de yararlanır.

Token Köprüleri
Token köprüleri, kullanıcıların likiditeyi ve varlıkları bir ağdan
diğerine taşımasına olanak tanıyan, DeFi endüstrisi için başarılı
bir yeniliktir. Kullanıcılar, jeton köprülerini kullanarak, varlıklarını
DeFi ekosisteminde kullanmak bu varlıkları daha hızlı ve daha
ucuz ağlarda çalışan ağlara taşır sıkışık, yavaş ve pahalı
ağlardan kurtarabilir.



Token köprülerini daha da iyi kullanmak için ActaFi Swap, alıcı/
satıcı için mümkün olan en iyi fiyatı sağlamak amacıyla likidite
toplayıcıyı kullanmadan önce diğer ağlardaki varlık likiditesinden
yararlanarak token köprülerini kullanır.
USDT

USDC

USDT

USDT
USDT
USDT

9.

Takas (swap) Ücretleri

ActaFi Swap, likidite sağlayıcılarının likidite sağlayacakları takas
protokol ücretini seçme fırsatı sunar. Başlangıç n oktasında,
mevcut 3 dahili likidite havuzu olacaktır:

0.05%

0.3%

1%

AMM protokolü, ActaFi Swap'ın likidite havuzları ve zincirler arası
bağlantılı likidite havuzları arasında otomatik olarak yönlendirilir.
ActaFi Swap, fiyat farklılıkları arasında otomatik olarak arbitraj
yaparak sektördeki traderlar için en faydalı sonucu sunar.
Internal Pool 0.3% Fee
100 

10 

Token A
Token B

Trader

Concentrated Liquidity

Liquidity Shares
12 Pool Tokens

Liquidity

provider

External Pool 0.3% Fee

0.3% fee

Deposit
Input: 10 Token A + 1 Token B
Output: 4 LP Shares

30 

Token A

5

Token B

0.3% fee

Swap
Input:

20 Token A

Bridge:
Output:

(Network A)
2 Token B

+

0.3% Fee
(Network A)
(Network B)
(Network B)

Internal Pool
Partial input: 10 Token A + 0.3% Fee
External Pool
Partial input: 10 Token A + 0.3% Fee

10.

Listeleme

ActaFi Swap'ta herkes bir token listeleyebilir, ancak listelenecek
varlığını 12 ay boyunca minimum miktarda likiditeyi kilitlemesi
gerekir. Kullanıcılar, kötü niyetli token kopyalarını bildirebilecek ve
traderları korumaya katkılarından dolayı ACTA jetonlarında bir
ödül alabilecekler. Projeler, likidite sağlayıcılarını teşvik etmek için
Acta Finance'te çiftçi havuzları kurma olanağına sahip olacaktır.



Swap ücretleri anında likidite rezervlerine yatırılır. Bu, tüm likidite
sağlayıcılarına havuzdaki paylarıyla orantılı olarak bir ödeme
işlevi görerek likidite tokenlerinin değerini artırır. Ücretler, temel
rezervlerin orantılı bir payını kaldırmak için likidite tokenlerini
yakarak toplar.

Staking AND 

Yield Farming



Merkezi Olmayan Finans dünyası, birden fazla pasif gelir akışı
kazanmak için yepyeni bir fırsat getirdiği için blok zinciri ve kripto
para birimi endüstrisinde bir evrimdir. DeFi'nin platform
kullanıcılarına sağladığı teşvikler, ödüller ve güvenlik, akıllı
sözleşme etkileşimini daha yüksek seviyelere taşır. ActaFi Swap
dahil Acta Finance, daha önce hiçbir projenin getirmediği şekilde
DeFi teşvikleri getiriyor.

11.

Staking
Acta Finance'de, staking söz konusu olduğunda kilitlenmelere
inanmıyoruz. Kullanıcıların herhangi bir gecikme olmaksızın stake
miktarlarını geri çekebilmeleri veya ödüllerini alabilmeleri gerekir.
ActaFi Swap'ta listelenen herhangi bir proje, stake için
başvurabilir.

*sTAKING PAGE - live in actaFi ecosystem

ACTA Token'ın aşamalı bir ödül modeli vardır, bu nedenle
kullanıcılar uzun vadeli stake için motive olurlar. Bir kullanıcı ne
kadar uzun stake yaparsa, APR kullanıcılarının alacağı ödüller o
kadar yüksek olur.
Staking süresi 

(gün ile)

1-90
90<...

12%
15%

APR

Stake ödülleri her saniye tahsis edilebilir, talep edilmesi veya
birleştirilmesi ücretsizdir. Kullanıcı stake’ten yararlandığından,
teşviklerin sonsuza kadar olmasa da mümkün olduğu kadar uzun
süre kullanılabilir olmasını istiyoruz. Bu nedenle, teşvik havuzunu
yeniden dolduran, DAO Programını ve Yönlendirme Programını
besleyen ücretler mevcuttur. Sonuç olarak, herkese ActaFi
Ekosistemi içindeki etkinliklerinden yararlanma ve ödüllendirilme
olanağı sunar.

12.

Staking Ücretleri

0.75%

0.50%

Deposit ücreti

Çekim ücreti

0% Fees on
Ödül talep etme (claim etme)

Birleştirme

Staking ücretleri üç ayda bir 

şu şekilde dağıtılır

%20 teşvik havuzunu doldurur
%20 Acta Finance DAO program

30%

20%

30%

20%

%30 Kalkınma Fonu
Referans Programına %30'a kadar*
*Doldurulmayan referans seviyelerinin tahsisi, teşvik
havuzuna otomatik olarak yeniden tahsis edilir.

Acta Finans Likidite madenciliği
Yield

Farming

olmayan

olarak

borsalara

da

bilinen

likidite

likidite

sağlayarak

madenciliği,

kripto

para

merkezi

birimlerini

kullanmanın yeni bir yolunu temsil eder. Bir takasın veya takas
protokolünün

birincil

platformlarına

amacı

sermaye

likit

olmak

getirmek

olduğundan,
isteyen

DEX'ler

kullanıcıları

ödüllendirmeye çalışır.



ActaFi Swap'ta likidite havuzlarına likidite sağlayarak katılımcılar
likidite

puanı

(LP)

kazanırlar.

Bu

likidite

puanları,

likidite

havuzundaki işlemlerden elde edilen ücretlerin kazanılabilir payını
belirler. Token swap eden kişi, ActaFi Swap'ta işlem yapmak için
protokol

ücretini

öderken,

likidite

sağlayıcısı,

ilk

kullanıcının

ihtiyaç duyacağı likiditeyi sağlamak için kripto kazanır. Esasen, LP
stake
büyük

hissesi
pay

ne

kadar

büyükse,

işlem

kazanılabilir

(örneğin,

likidite

ücretlerinden
havuzunun

o

kadar

%10'una

sahipseniz, takas ücretinin %10'unu alırsınız).

13.

Yield Farming
Kullanıcıları likidite sağlayıcıları olmaya teşvik etmek için Acta
Finance, ActaFi Swap'ta işlem çiftleri için Likidite Puanları olarak
da bilinen çiftçi havuzları kurar. Çiftçilikte, kullanıcılar Likidite
Puanlarını çiftçilik akıllı sözleşmesine yatırır ve bu nedenle sabit
bir

ödül

havuzundan

adil

bir

pay

alırlar.

Yatırımcının

LP'leri

çiftçilik akıllı sözleşmesinde olduğu süre boyunca, kullanıcı takas
ücretlerinden

uygun

bir

pay

alır,

aynı

zamanda

çiftçilik

sözleşmesinden gelen ödülleri de alır.



ActaFi

Launchpad'de

Finance'te

fonlama

topluluğa ActaFi

gerçekleştiren

Swap'ta

likidite

projeler,

sağlamak

Acta

için

bir

teşvik sunan bir çiftçi havuzu kurmakla yükümlüdür.

Ücretler
Farming Ücretleri

0%

Deposit(Yatırma)

Para Çekme

1%

Ücreti

(Withrawal) Ücreti*

*ACTA Jetonları, teşvik havuzu adresini doğrudan doldurmak için kullanılır.

ACTA Token çifti olmayan çiftçilik havuzları olması durumunda, ücretin her iki varlığı da
ödül olarak topluluk teşviklerine tahsis edilir.

ActaFi Ödünç Verme (Lending)
Kripto
para

kredisi,
birimi

yatırımcıların

ödünç

faiz

vermelerini

karşılığında

sağlayan

borçlulara

alternatif

bir

kripto
yatırım

stratejisidir. Bu sistemin 2 tarafı vardır - borç veren ve borç alan.



Kredi çekmek teminat gerektirir. Borç veren, kredi karşılığında
borçludan

faiz

alırken,

borç

alanların

kripto

varlıkları,

yatırımcıların yatırımını güvence altına almak için teminat olarak
sayılır. Bu, borç veren için bir garanti görevi görür; bir şeyler ters
giderse, teminat bir tazminat şekli olarak kullanılır.

14.

Acta Finans Lending nasıl çalışır?
Kripto para ödünç verme çalışma şekli, eşler arası
kredilendirmeye benzer. Borç verenler ve borç alanlar, Acta
Finance platformu aracılığıyla bağlantı kurar. Ancak Acta Finance
kredi işlemlerinde fiat para birimi yerine kripto para birimleri
kullanır.



Borç verenler, kripto varlıklarını özel oranlarda tahsis eder. Genel
olarak, kullanıcılar kripto varlıklarını iki ana nedenden dolayı
ödünç verir: marj kredisi(margin lending) ve kişisel kullanım. Bir
borç verenin fonu mevcut olduğunda, belirli bir madeni paranın
fiyatının değerleneceği sonucuna varan borç alan, o anda mevcut
olan fonların bir kısmını ödünç almak isteyecektir. Borç alan daha
sonra ödünç alınan kripto para birimini atanan faiz oranıyla geri
ödeyecektir.

Content

ASSET
Search

ACTA
AVAX
ADA
V

ENT

C3
MELD
CARDS

LEND ACTA

Available balance:250,00

Amount

ACTA

25% 50% 75% 100%

Terms

7days 14 days 28 days

Daily 

Interest Rate

0.28

Estimated
Profit

Optimal Rate 

0.314%

%

ACTA LENDING PROFIT

3% Extra

2018.8 ACTA

Lend ACTA

ACTA funDING MARKET

7days 14 days 28 days

Daily Interest Rate
0.2%
0.25%
0.255%
0.257%
0.273%
0.3%
0.318%
0.424%
0.469%
0.5%
0.6%
0.616%
0.65%

erms
7 days
7 days
14 days
7 days
14 days
7 days
28 days
7 days
14 days
7 days
28 days
28 days
28 days

Annualize Rate
73%
91,3%
93,1%
93,8%
99,6%
109%
116%
154%
171%
182%
219%
224%
237%

T

tal Amount
32,958 ACTA
48,781 ACTA
91,234 ACTA
18,131 ACTA
24,090 ACTA
109,123 ACTA
67,444 ACTA
16,486 ACTA
33,461 ACTA
238,988 ACTA
638,922 ACTA
47,191ACTA
184,988 ACTA

To

is illustration is an example. The product and platform will have a different design and UI/UX. 


Th

15.

Acta Finans Kredisine nasıl
yatırım yapılır?

Acta Finance, kripto endüstrisindeki akıllı sözleşme ile eşler arası
kredi sağlayan ilk platformdur. Kullanıcılar Acta Finance
üzerinden kredi talep talimatı vererek, talep ettikleri günlük faiz
oranlarını (günlük %2'ye kadar) özelleştirebilir ve sözleşmenin
maksimum süresini belirleyebilirler. Mevcut 3 süre seçeneği
vardır: 7, 14 veya 28 gün.



Bir borç aldıktan sonra, hesaplanan ilk 30 dakikalık sürede
tahakkuk edilen bir faiz olacaktır. Borçluların, kendilerine uygun
olan zaman diliminde, mümkün olduğu kadar az faiz ödeyerek
krediyi / borcu geri ödemelerine izin verir.



Kullanıcılar, varlığın rezerve edilen tutarını adrese, minimum
günlük ödünç verme oranını (%) ve tercih edilen ödünç verme
süresini otomatik olarak dolduran otomatik ödünç vermeyi
etkinleştirebilir. Ardından Acta Finance, kullanıcı adına ödünç
verme süresine mümkün olan en iyi oranı otomatik olarak
yerleştirecektir.

Content

Örnek
Adresimde 1000 USDT var ve otomatik borç vermeyi
etkinleştirdim. formu dolduruyorum:
adresimde ödünç verilmeyecek ayrılmış USDT miktarı = 10
USDT
süreç: 7 gün
Borç verme oranı: % / gün olarak. Bu örnek için %1'e koyalım.

Mevcut borç verme oranı sizin belirlediğiniz minimum borç verme
oranından yüksekse, sistem otomatik olarak 990 USDT'nizi
mevcut mevcut kredi teklifinin 1 birim altına yerleştirecektir. Daha
yüksekse, mutlak minimum günlük faiz oranınıza yerleştirilecektir.


16.

Acta Finance borç verenleri nasıl koruyor?

Acta Finance, borç verenleri likidite sırasında herhangi bir fon
kaybetmekten koruyan benzersiz bir borç verme mekanizması
sunar.



Gerçekleştirilen tüm borç verme kârlarının %5'ini alan akıllı
sözleşme ile bir sigorta fonu oluşturulur. Akıllı sözleşme yalnızca
likidite olaylarında ele alınır, böylece borç verenin likidite anına
kadar ödünç verilen varlık + faizi alması garanti edilir.

Content

ACTA Jetonlarından faiz alın

Borç veren, ACTA Jetonlarında kredi faizini almayı seçebilir. Bu,
sadece borçlunun likiditesi üzerine tahakkuk eden faizlerin
tamamen ödenmesini garanti etmekle kalmaz, aynı zamanda
kredinin gerçekleşmiş kârları üzerinden Acta Finance tarafından
ödenen ek %1'lik bir bonus verir.

Lending (Borç Verme) Karı
Borç verenin gerçekleşen kârının %15'i Acta Finance platformuna
gider ve aşağıdaki gibi dağıtılır:
sigorta fonu
(akıllı sözleşme)

Acta Finance
platformu
geliştirme

%5

%5

DAO Programı

2%

up to

%3’e
kadar Referans
Programına gidin*

*Doldurulmayan Yönlendirme seviyelerinin tahsisi otomatik olarak sigorta fonuna tahsis
edilir.

17.

Margin Ticareti
ActaFi Swap, insanların trade türevleri ticareti için güvenli ve
şeffaf

bir

merkezi

ortam
olmayan

sağlar.
bir

Teminat

fiyat

Ticareti,

akışıyla

likiditeler

tamamen

tetiklendiğinden,

yalnızca

merkezi olmayan oracle'lar tarafından desteklenen varlıklar için
geçerli olacak ve bu da onu sektördeki ilk gerçekten merkezi
olmayan likidite süreci haline getiriyor.

YOUR 

OPPORTUNITY

YOUR DEPOSIT

Kaldıraçlı pozisyonları açık tutmak için, yatırımcıların pozisyon
değerinin

belirli

gerekecektir

bir

(%105).

yüzdesini
Bu

yerine

teminat

olarak

getirilmezse,

tutmaları

pozisyon

likidite

olur. Çapraz Teminat ile - herhangi bir para yatırma, çekme ve
alım

satım,

teminatlandırma

seviyenizi

ve

dolayısıyla

likidite

seviyenizi etkileyebilir.

18.

Marj talepleri, Acta Finance'te likidite sağlayıcıları (borç verenler)
tarafından doldurulur.

İnsanlar, DeFi bölümünde (borç verme) veya ActaFi Swap'ta
doğrudan mümkün olan en iyi borç verme oranlarında Acta
Finance'teki siparişleri manuel olarak ödünç alabilirler. ActaFi
Swap yoluyla marj alındığında, kredi sözleşmelerinin süresinin
karışması olasılığı vardır.

likidite
sağlayıcılarına

ActaFi Swap'ta likidite
sa ğlayıcılarına


%0.25

Margin teknolojisini
desteklemek için platforma

Borç (D), borç verme oranı ile açık kredi tutarı ve vadeye göre
hesaplanmaktadır. Bir borç verme sözleşmesi başladığında, ilk
30 dakikayı (1800s) otomatik olarak hesaplar.
D= [(kredi x oranı) / 86400] x t + ödünç alınan miktar

Risk/tehdit %95'e ulaştığında platform tarafından likidite
gerçekleşir.

R = D / AV

Liq. fiyatı= (cari varlık fiyatı x R) / 0.95

Likidite Süreci

Likidite olayları yalnızca Charli3 Oracle'ın Merkezi Olmayan Fiyat
beslemesi tarafından tetiklenir ve ödünç alınan varlığı geri satın
almak ve anapara + faizi geri ödemek için pozisyonda otomatik
olarak teminat kullanır. Kalan miktar, aşağıdaki gibi dağıtılan %10
tasfiye ücreti düşülerek traderlara iade edilir:
ACTA Jetonların %50’si Acta Finance likidite sağlayıcıları

%20 Acta Finans DAO Programı

%30 Acta Finans geliştirme fonu

19.

Acta Finance'e likidite
sağlayın

Bir platform üzerinden çalışan pasif bir yatırıma sahip olmak hiç
bu kadar kolay olmamıştı. Acta Finance'e likidite sağlayın ve
platform işi sizin yerinize yapsın!



Acta Finance, kullanıcı için kredi verme emir defterlerini (günlük
%2'ye

kadar)

otomatik

olarak

besler

ve/veya

fonları

tasfiye

işlemleri için kullanır. Tasfiye ücretinin %50'si, katkılarına göre
adil bir payda Acta Finance likidite sağlayıcılarına gider.

ActaFi Launchpad
ActaFi Launchpad, Avalanche ve Cardano üzerine inşa edilen
projeleri kuluçkaya yatırır. Bir İlk Dex Teklifi (IDO), temeldeki
Merkezi

Olmayan

Değişim

Protokolü

tarafından

yürütülen

ve

kontrol edilen tokenlerin ilk sunumudur. Katkıda bulunulan fonlar,
vesting ve çıkış dolandırıcılıklarını önlemek için aşamalı olarak
projeye

aktarılır,

yönetilir

ve

kullanıma

sunulur.İyi

işleyen

bir

LaunchPad protokolü, güvenli ve güvenilir bir kripto para toplama
ortamı yaratır.



Fon toplama dört aşamada gerçekleşecek:

1. Giriş

2. Yeterlilik

3. Abonelik

4. Turu Açın


Aşama 1 - Giriş
Acta

Finance

ekibinin

inceleme

ve

durum

tespiti

sürecinden

sonra, Acta Ambassadors'un merkezi olmayan bir şekilde hangi
projenin

launchpad’te

çıkacağı

konusunda

oy

kullanması

için

projeler oylamaya sunulur. Kazanan proje topluluğa tanıtılır ve
ardından IDO lansmanına kadar uzanan bir program yapılır.

20.

Aşama 2 - Yeterlilik
IDO

lansmanından

önce

yedi

gün

boyunca,

ACTA

Token

sahiplerinin ve/veya stake edenlerin zincir üzerinde günlük bir
anlık görüntüsü alınacaktır. Bu yedi anlık görüntü günü boyunca
cüzdanında / stake / wNFT'de minimum ortalama 3000 ACTA
Token'ı olan her kişi, launchpad’deki projeye yatırım yapmak için
bir temel tahsis alır. Tahsis boyutları, aşağıdaki tabloya göre, daha
yüksek ortalama tutma puanlarına göre aşamalı olarak ölçeklenir:
Tier Seviyesi

Gerekli ACTA

Temel Tahsis (BA)

1

3,000 - 9,999

BA

2

10,000 - 24,999

BA ~ x2

3

25,000 - 49,999

BA ~ x4.5

4

50,000 - 99,999

BA ~ x9

5

100,000

+

7

BA ~ x 1 .5

ActaFi Ambassador Programına katılanlar yani oylama sürecine
otomatik olarak minimum katman 3 için katılımcı olarak sayılır.

Aşama 3 - Abonelik
Lansmandan iki gün önce, bir yatırım tahsisine katılmaya hak
kazanan uygun cüzdanların listesi yayınlanacak.



Nitelikli cüzdanlardan fon toplama yasasına uymak ve lisanslı
projelerin başının derde girmemesini sağlamak için KYC sürecini
gerçekleştirmek gerekli olacaktır. Launchpad’teki katılımcılardan
KYC'yi yalnızca bir kez gerçekleştirmeleri istenecektir.



Herhangi bir uygun ACTA sahibi bilet dağıtımına katılmamaya
karar verirse veya KYC'yi tamamlayamazsa, tahsis değeri Açık
Tura eklenecektir.

Aşama 4 - Açık Tur
3. aşamadan talep edilmemiş tahsis biletlerinin sayısına bağlı
olarak,

bir Açık

herhangi

bir

Tur

oluşturulacaktır.

kullanıcı,

İlk

Gelene

Minimum
İlk

katman

Hizmet

Verilir

1

olan

(FCFS)

temelinde daha yüksek bir tahsise yatırım yapabilir.

21.

Yükseltilmiş Fon dağıtımı
Launchpad katkıları aşağıdaki gibi dağıtılır:

ActaFi Launchpad - Fundraising Distribution

10%

70%

20%

Project

LAunchpad


ActaFi Swap


Development

Fee

Liquidity

7.5%
Acta Finance

2.5%
DAO 

Program

ActaFi Ekosistemini korumak için:

*%70 Proje geliştirme, projenin yol haritasında ulaşılan kilometre
taşlarında yayınlanır.

** ActaFi Swap'ta likidite havuzunda 12 ay boyunca %20 Kilitli.

*** %7,5 Akıllı sözleşme denetimi, çiftçilik havuzları kurma ve
halkla ilişkiler faaliyetleri için kullanılır.


22.

Merkezi Olmayan Otonom
Organizasyon (DAO)
DAO, “Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon” anlamına gelir
ve seçilmiş üyeleri tarafından oluşturulan ve aracılara ihtiyaç
duymadan belirli eylemleri otomatik olarak yürüten bir dizi kural
tarafından yönetilen açık kaynaklı bir blok zinciri protokolü olarak
tanımlanabilir.

DAO ödülleri, bir geri satın alma programı da dahil olmak üzere
her üç ayda bir dağıtılacaktır.



Kullanıcının stake ettiği ACTA Token miktarına göre belirlenen,
kazanılması gereken 3 DAO seviyesi vardır. DAO seviyesi ne
kadar yüksekse, bir kullanıcının üretebileceği pasif gelir o kadar
fazladır.


Minister

CounSelor
25,000 ACTA

VOTE

EARN

Ambassador

50,000 ACTA

100,000 ACTA

Smart contract

Smart contract Audit


Audit


Farming Pools


Farming Pools

ACTA Launchpad

7% ACTA Staking Fees


10% ACTA Staking Fees


3% ACTA Staking

5% Margin Liquidation Fee*


15% Margin Liquidation Fee*


Fees

0.5% Launchpad Revenue*

2% Launchpad Revenue*


Smart contract
Audit

1%

LOCK
Launchpad
Tier minimum

realised Lending Profits*

3 months

3 months

3 months

Tier 3

Tier 4

Tier 5

Part of ACTA buyback program*

Kullanıcıların, gerekli stake miktarına ve süresine ulaştıklarında
DAO seviyesini manuel olarak etkinleştirmeleri gerekir. Bir DAO
unvanına sahip olmak, gerekli ACTA Jetonlarını üç ay boyunca
kilitleyecektir.

23.

Referans Programı ve
Hedeflenen Kilometre Taşları
Acta Finance, kullanıcı etkinliğini şeffaf bir şekilde teşvik etmek
için

zincir

Kilometre

üzerinde
Taşları

bir

Referans

getiren

ilk

DeFi

Programı

ve

Hedeflenen

platformudur.

3

referans

seviyesi olacaktır. Kullanıcılar, Adres Aşamalarına ulaştıklarında
ödüllendirilir

ve

ayrıca

kişisel

ağları

bir

dönüm

noktasına

ulaştığında da ödüller kazanabilirler. Her kullanıcının, referans
bağlantısının oluşturulmasını sağlayacak bir akıllı sözleşmeye 50
ACTA jetonu yatırması gerekecektir. Bu 50 ACTA jetonu 12 ay
boyunca kilitlenecektir. Talep edilebilecek minimum ödül miktarı
10 ACTA jetonudur.

Level 1

Level 2

Level 3

15%

10%

5%

Lending Profits*

1,5%

1%

0,5%

Address Milestones*

10%

5%

REWARDS ON STAKING FEE*
Referral Realised

3%

*Rakamlar White Paper yazılırken alınır. Her akıllı sözleşme dinamik olacak ve ödülleri
ayarlamak mümkün olacak.

Hedeflenen Kilometre Taşları

İşlem hacmi

ACTA Jeton Ödülü

5000$

5

25,000$

20

100,000$

50

500,000$

200

1,000,000$

500

24.

Gerçekleşen Borçlanma Karı

ACTA Jeton Ödülü

500$

10

2,500$

30

15,000$

150

50,000$

350

100,000$

500

Çiftçilik döngüsüne katılın
(en az 2000$ değerinde)

ACTA Jeton Ödülü

1

5

3

20

5

35

10

60

15

100

Referans Ağacı (Aktif
Referanslar)

Acta Jeton Ödülü

10

20

25

65

50

150

100

350

250

1000

25.

%10 Geri Ödeme Programı
Acta Finance, kullanıcıların bir referans ağına bağlanması için
teşvik olarak %10 geri ödeme programını sunar. Kullanıcının
etkinliği

adres

kuruluşu,

dönüm

tavsiye

edenin

noktası

ödülleri

(kullanıcının)

ürettiğinden,

%10'luk

bir

bağlı

komisyon

aldığı bir komisyon alır.

Örnek:

Tertius Secundus u davet etti referansı yaptı

Secundus Primus u referansı yaptı

Primus ta beni referansı yaptı.



ActaFi Swap'ta 1.000.000$ işlem hacmine ulaştım ve bu nedenle
Adres Aşamasına ulaştığım için ödül olarak 500 ACTA Simgesi
alıyorum.

Primus %10 komisyon alır = 50 ACTA

Secundus %5 komisyon alır = 25 ACTA

Tertius %3 komisyon alır = 15 ACTA



Refernas Programı akıllı sözleşmesine 50 ACTA yatırdıysam,
herhangi

bir

yönlendirme

olmasa

bile,

geri

ödeme

programı

aktiftir. Bu, her üyenin benden aldıkları ödüllerin %10'unu geri
aldığı

anlamına

gelir.

Bu

yüzden

Primus'tan

5

ACTA,

Secundus'tan 2.5 ACTA ve Tertius'tan 1.5 ACTA alıyorum.


26.

ACTA Tokenomics

Semboll: 



Token İsmi: ACTA

Kategori: DeFi

Blockchain: Avalanche

Toplam arz: 195,000,000 ACTA

Satılacak Token Miktarı: 38,500,000 ACTA

Tohum Satış Fiyatı: 0.065$ 

Gizli Satış Fiyatı: 0.10$

Halka Açık Satış Fiyatı: 0.135$

4.62% Seed / VC - 9,000,000 ACTA


20.51% Hazine - 40,000,000 ACTA


10% Gizli Satış - 19,500,000 ACTA


5.13% Takım* - 10,000,000 ACTA


2.56% Public Satış - 5,000,000 ACTA


2.31% Danışmanlar - 4,500,000 ACTA


2.56% Stratejik Satış - 5,000,000 ACTA


1.03% Likidite

- 2,000,000 ACTA

%
62
4.

%

3
5.1

2.3
1%
1.0
3%

51.28% Teşvikler - 100,000,000 ACTA


%

10

%

2.56

20.51%

2.56%

51.28%
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SEED SALE

9,000,000 ACTA

Price: $0.065



P

PRIVATE SALE

19,500,000 ACTA

Price: $0.10



UBLIC SALE

5,000,000 ACTA

Price: $0.135



Amount

Amount

Amount

Release: 5% TGE

Cliff: 3 months

Vesting: 12months

Distribution: Quarterly

Release: 10% TGE

Cliff: 3 months

Vesting: 12months

Distribution: Quarterly

Release: 40% TGE

Cliff: 1 month

Vesting: 2months

Distribution: Monthly

Team ***
Team Tokens unlocked by milestones, price met and the launch of
products / features.
Release by Event
Amount

LAUNCH

2,000,000 ACTA

ActaFi Swap

1,000,000 ACTA

ActaFi DAO Program

1,000,000 ACTA

ActaFi Launchpad

1,500,000 ACTA

Lending

2,000,000 ACTA

Margin Trading

Team Tokens that are unlocked by Developement Event will be vested over 3months

Release by Price
Amount

Terms & Conditions

750,000 ACTA

ACTA Token price is minimum 1.40$ for 72h

750,000 ACTA

ACTA Token price is minimum 2.50$ for 120h

1,000,000 ACTA

ACTA Token price is minimum 3.60$ for 120h

Team Tokens that are unlocked by price will be vested over 6 months.

28.

ACTA Tokeni Yardımcı Programı





Referans Programı akıllı sözleşmesini etkinleştirmek için 50 ACTA.

ActaFi Launchpad'deki özel fon toplama havuzuna başvurmak için 3.000
ACTA.

DAO Başlığı

Danışman Unvanını talep etmek için 25.000 ACTA stake etmek gereklidir.

Bakan Ünvanı talep etmek için 50.000 ACTA stake etmek gereklidir.

Büyükelçi Unvanını talep etmek için 100.000 ACTA stake etmek gereklidir.

Acta Finance Borç verme faizi ACTA olarak ödenebilir.

ActaFi Swap'ı başlattığımızda ACTA Jetonları, ActaFi Ekosisteminde gaz
ücreti olarak kullanılacaktır.


Yol Haritasi
Konsept oluşturma
Q1

İşletme kaydı

C-seviyesi ekibi oluşturun

Alan Adı Tescili


Tohum satışı

Takım genişletme 1

Web sitesi tasarımı


Q2

zel ve Stratejik Satış

Pazarlama Aşaması 1


Ö

Q3

Q4

2021

Hackathon

ActaFi Launchpad

Küresel konferans turu

Çeviriler (Almanca, Fransızca,
İspanyolca, Endonezyaca, Çince)

Genişletme / işe alma oturumları


Jeton Oluşturma Etkinliği (TGE)

Pazarlama Aşaması 2

Çeviriler (Türkçe, Felemenkçe,
Portekizce, Rusça)

Ticaret Yarışması



İDO 3

wNFT'yi yayınlayın

Referans Programını yayınlayın

Sürüm Hedefleneni Kilometre Taşları

Serbest Bırakma Staking


Q2

Q3

İDO 1

Staking hazır

Ekosistem v1 tasarımı

İDO 2

Testnet TGE sürümleri

Q1

2022

ActaFi Ekosistem mobil Uygulama
geliştirme başlangıcı

ActaFi Swap v2 (Aktif likidite havuzları)

ActaFi Swap v3
Genişletme / işe alma oturumları
P2p Borç Verme (Marjin Ticareti)
Q1
Q4

DAO Programı

Q2

Q3

2023

ActaFi Swap v1 (zincirler arası likidite toplayıcı)

Tarım havuzları

ActaFi Ekosisteminden Çığ P-zincirine

Deflasyonist ACTA Token modelini başlatın

Ticaret rekabeti
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Çekirdek Takımı

Christof Waton - Founder / CEO
Christof, kripto merkezi borsa endüstrisinde ve blok
zinciri
DeFi

iş

geliştirme

özelliklerini,

danışmanlığında

strateji

CBDO

planlamasını

ve

olarak

piyasaya

teşvikleri getiren dört yılı aşkın bir deneyime sahiptir.
Linkedin

Acta

Finance

projesine

başlamadan

bir

yıl

önce

Christof, sektöre yenilik getiren bir DeFi ekosistemi
yazmak için iki projede danışmandı. Daha fazlasını
getirmek için Acta Finance'i kurmak, geri çekilmemesi
için tek olası çözümdü.

Laurynas Antanavičius - Chief Technology Officer
(CTO)
Laurynas, Bulut altyapı projeleri, blok zinciri tabanlı
gerçek

zamanlı

sistemler

ve

yüksek

trafikli

web

pazarları sunmak için mühendislik ekiplerini yönetme
Linkedin

konusunda 10 yılı aşkın deneyime sahip Sertifikalı bir
Çevik uygulayıcıdır.



Kariyeri

boyunca,

Litvanya

Bankası

ve

Litvanya

İçişleri Bakanlığı için bütçesi 50 milyon doları aşan
Veri Merkezi altyapı projelerini yönetti. CMC'de ilk 50
pozisyonuna merkezi bir kripto borsası başlatan ve
merkezi

kripto

borsaları

için

bir

likidite

çerçevesi

"CoinStruction" sunan bir CTO olarak görev yaptı.

30.

Artautas Jasinskas - Chief Operations Officer
Artautas deneyimli bir Ürün Sahibi / Proje yöneticisidir.
10 yıldan fazla bir süredir finans sektöründe çalışmak
ve finansal düzenlemelere tabi bir ortamda yeşil alan
çözümlerini tanıtıp uygulayarak yüksek etkili küresel
Linkedin

projeler sundu. Artautas, en son teknolojilerle çalışıyor
ve dünya çapında farklı ekiplere liderlik ediyor.



Kariyeri boyunca, farklı çalışma yöntemlerini tanıtarak
birkaç Çevik dönüşüme (bir organizasyonun biçimini
veya doğasını kademeli olarak benimseme ve esnek,
işbirlikçi, kendi kendini organize eden, hızlı değişen
bir

ortamda

başarılı

olabilecek

bir

dönüşüme

dönüştürme eylemi) öncülük etti. Artautas, daha iyi,
daha hızlı ve daha iyi kalite sunmak için faydaları
seven ve farklı ekiplerde farklı Çevik metodolojileri
benimseyen bir Çevik Evangelisttir.

Gytis Trilikauskis - Head Of Marketing
Gytis, sektörde son 4 yılda CMO, içerik yazarı ve
hayalet yazar olarak deneyime sahiptir. Bu beceriler,
sosyal

medya

ve

topluluk

kanallarında

topluluk

güncellemelerini sağlamak için Acta Finance içinde
Linkedin

bağımsız olarak çalışmasına olanak tanır.

Eva Beliavciv - Investor Relations
Eva,

Fintech

sektörüne

çevirmen

ve

iş

geliştiricisi

olarak girdi. OKX'te topluluk büyüme yöneticisi olarak
en

son

deneyimleri

ve

Howdoo'daki

geçmiş

deneyimleri, Eva'yı DeFi dünyasına tanıttı.
Linkedin

31.

Marius Naujokas - Lead UI/UX Developer
Marius, kullanıcı odaklı web platformu tasarımlarında
uzmanlaşmış,

inanılmaz

derecede

verimli

bir

web

tasarımcısıdır. Kripto ve e-ticaret girişimleri için çok
sayıda
Linkedin

tasarım

projesi

teslim

etti.

Sürekli

olarak

yerinde ve zamanında benzersiz UX çözümleri sunar.

Abhishek Mishra - Front end developer
Abhishek, Frontend Developer / Engineer olarak 5
yıldan

fazla

deneyime

sahiptir.

Kariyeri

boyunca

ajanslar, yeni kurulan şirketler için uzaktan çalışmalar
yaptı ve hem iş hem de tüketici kullanımı için dijital
Linkedin

ürünler
yaptı.

oluşturmak
Abhishek,

için

tüm

yetenekli

insanlarla

platformlarda

ve

işbirliği

cihazlarda

çalışan yüksek performanslı ve zengin etkileşimli web
siteleri oluşturdu.

Georg-Gert Tammeleht - Senior front end developer
Georg, çeşitli projeler için farklı çözümler üzerinde
çalışan

engin

deneyime

sahip

kıdemli

bir

ön

uç

geliştiricidir. Georg, kariyerinde yalnızca uygulamalı
etkinliklerde engin deneyime sahip olmakla kalmaz,
Linkedin

aynı zamanda ekibindeki diğer geliştiricilere liderlik
etme ve koçluk yapma deneyimine de sahiptir. Georg,
takımda “yapabilirim” tutumuyla tanınır.
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Pavel Zagzin - Senior backend developer
Pavel,

farklı

konusunda
kıdemli

uzun

arka

programlama
Linkedin

çözümler

çalışabilir.

yıllara
uç

dilinde

Pavel,

ve

projelerle

dayanan

deneyime

sahip

Pavel

birkaç

geliştiricisidir.
uzmanlaştı

diğer

çalışma

ve

birçok

rolde

geliştiricilere

liderlik

etme

konusunda kolayca sorumluluk alır. Pavel, geliştirdiği
tüm çözümlerin kurşun geçirmez olduğundan daima
emin olur.

Taaniel Sylla - Senior backend developer
Taaniel,

farklı

projelerde

ve

başlangıçlarda

birçok

deneyime sahip kıdemli arka uç geliştiricisidir. Taaniel
kariyerinde farklı karmaşık projelerde çalıştı ve her
zaman sağlamlıkla ilgilendi. Acta Finance'te Taaniel,
Linkedin

ActaSwap'ın

geliştirilmesinde

ve

bu

çözümün

topluluğa getirilmesinde lider bir rol üstlendi.

Sosyal Kanallar
Facebook

Linkedin
Telegram Announcements


Twitter

Medium

Telegram Chat
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Partners

Backers

Roger Ver

34.

KOLs

Crypto Jalal
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Yasal Hususlar, Riskler ve
Sorumluluk Reddi
ÖNEMLİ BİLDİRİM: LÜTFEN “Yasal Hususlar, Riskler ve Sorumluluk
Reddi”
ÖZETİNİN TÜMÜNÜ DİKKATLİCE OKUYUN. Bir parçası olan Acta
Content

Finance ("Şirket") tarafından çıkarılacak ACTA Tokenlerinin satışına
katılmadan önce DAHA FAZLA YÖNLENDİRME İÇİN HUKUKİ, MALİ,
VERGİ VEYA BAŞKA PROFESYONEL DANIŞMAN(LAR)A VEYA
UZMANLARA DANIŞMANIZI TAVSİYE EDERİZ. P2P Solutions grubu
adına yapılan işlemler, tümü Şirketin Tanıtım Belgesinde özetlendiği
şekildedir ve satış şartlarına tabidir.



Lütfen şunu önce okumanız gerektiğini unutmayın: (i) Beyaz Kitaptan ve
ACTA Finance web sitesinde/sitelerinde bulunan tüm bilgilerden ve/veya (ii)
bu Beyaz Kitapta belirtilen Şirketin Token satışına katılmadan ve geçerli
şartlar ("Token Satışı"). Aşağıdaki tüm tanımlanmamış büyük harfle
yazılmış terimler, "Yasal Hususlar, Riskler ve Sorumluluk Reddi"
çizelgesinde tam olarak belirtilen anlama sahip olacaktır.



"Yasal Hususlar, Riskler ve Sorumluluk Reddi" planı, Şirketin Tanıtım Yazısı
ve Şirketin web sitesinde bulunan tüm bilgiler için geçerlidir. “Yasal
Hususlar, Riskler ve Sorumluluk Reddi” çizelgesinin içeriği, (i) bu Beyaz
Bülteni ve Web Sitesinde bulunan her türlü bilgiyi kullanımınız; ve/veya (ii)
bu Beyaz Kitap, Web Sitesi ve Token Satışı ile ilgili olarak zaman zaman
yayınlayabileceğimiz diğer şartlar ve koşullara ek olarak her durumda
Token Satışına katılımınız (bu tür şartlar bundan sonra anılacaktır).
"Şartlar") olarak.



“Yasal Hususlar, Riskler ve Sorumluluk Reddi” çizelgesinde yer alan bilgiler
kapsamlı olmayabilir ve herhangi bir sözleşme ilişkisinin unsurlarını ima
etmez. Tüm bilgilerin: (i) bu Beyaz Kitapta; ve (ii) Web Sitesinde bulunan
(topluca “Mevcut Bilgiler” olarak anılacaktır) doğru ve günceldir, bu tür
materyaller hiçbir şekilde profesyonel tavsiye teşkil etmez.
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Şirket, spekülatif yatırım amacıyla Token satın almayı önermez.



ACTA Jetonlarını yatırım amacıyla satın almamalısınız. Bu tür jetonlar
yatırım amaçlı tasarlanmamıştır ve bir yatırım türü olarak kabul
edilmemelidir. Ayrıca, ACTA jetonlarına sahip olmanın, sahibinin Şirketi
kullanabileceği veya Şirket tarafından kullanılan herhangi bir jeton
alabileceğine dair bir garanti, beyan veya garanti olmadığını onaylar,
anlar ve kabul edersiniz.



ACTA Tokenlerini yatırım, spekülasyon, bir tür arbitraj stratejisi, anında
yeniden satış veya diğer finansal amaçlar için satın almadığınızı kabul ve
beyan ediyorsunuz. Tüm ACTA Token satın alımlarının nihai ve iade
edilemez olduğunu ve Şirketin herhangi bir nedenle geri ödeme yapması
gerekmediğini ve para veya başka bir tazminat veya herhangi bir geri
ödeme şekli almayacağınızı kabul edersiniz ve hiçbir hakka rıza
göstermezsiniz. fon toplamadan çekilme.



ACTA Tokenları size Şirkette veya herhangi bir bağlı şirketinde herhangi
bir öz sermaye, temettü, oy veya benzeri hak veya yetki vermez.
Jetonlar, indirilebilir yazılım, dijital müzik ve benzerlerine benzer şekilde
dijital varlıklar olarak satılmaktadır. Şirket, kriptografik belirteçler, blok
zinciri tabanlı yazılım ve dağıtılmış defter teknolojisi ile önceden
deneyiminiz olmadıkça ve bağımsız profesyonel tavsiye almadığınız
sürece Jeton satın almanızı önermez.



Mevcut Bilgilerin bulundurulmasını, yayılmasını veya iletilmesini
yasaklayan ve/veya Token Satışına veya Token satın alınmasına veya
benzeri herhangi bir faaliyete katılımı yasaklayan herhangi bir yargı
alanındaki vatandaşlar, vatandaşlar, yerleşik (vergi veya başka şekilde)
ve/veya yeşil kart sahipleri veya diğer Kısıtlanmış Kişilerin Token Satışına
katılmasına izin verilmez.



Şirket veya herhangi bir mevcut veya eski Şirket Temsilcisi, Hariç Tutulan
Sorumluluk Konusunda hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır.


Content
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Şirket, herhangi birinin doğruluğu, doğruluğu ve eksiksizliği ile ilgili herhangi
bir temsil, garanti veya taahhüt de dahil olmak üzere herhangi bir kurum veya
kişiye herhangi bir şekilde herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte
bulunmaz veya verme iddiasında değildir ve işbu belgeyle reddeder. Mevcut
Bilgilerde belirtilen bilgiler.



Token Satışına katılmaya karar vermeden önce, her bir risk faktörünü ve
Şartlarda yer alan tüm bilgileri dikkatlice düşünmeli ve değerlendirmelisiniz.



Risk Faktörleri

Aşağıdakiler, genel olarak ACTA Token Satışı ve Şirket ile ilgili risk
faktörlerinin bir özetidir. “Yasal Hususlar, Riskler ve Sorumluluk Reddi”
çizelgesinin tüm risk faktörleri bölümünün okunması yerine bu özete
güvenilmemelidir.

Content
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Token Satış Riskleri

Jetonlar için önceden bir pazar yoktur ve Token Satışı, Tokenlar için aktif veya
likit bir pazarla sonuçlanmayabilir.
Jetonların gelecekteki satışları veya ihracı, Tokenlerin piyasa fiyatını önemli
ölçüde ve olumsuz etkileyebilir.
Olumsuz tanıtım, Jetonların fiyatını maddi ve olumsuz şekilde etkileyebilir.
Şirketin iş platformunun veya gelecekteki herhangi bir Token işlevselliğinin
başarısının garantisi yoktur.
Tokenlerin piyasa fiyatı, Token Satışını takiben dalgalanabilir.
Token, kripto para birimleri piyasa trendlerinden önemli ölçüde etkilenebilir.
Kripto para piyasalarındaki ilgisiz olaylar nedeniyle jeton değeri ciddi şekilde
değer kaybedebilir.
Jetonların kullanımı devlet kurumlarının incelemesine girebilir.
Jetonların mülkiyeti, Token'ların avantajlarını aşındıracak yeni ve
öngörülemeyen vergi yasalarına tabi olabilir.
Jetonlardan kaynaklanan beklenmeyen riskler olabilir
Geçerli yasalar ve düzenlemeler, Jetonların faydasını, işlevselliğini,
erişilebilirliğini ve aktarılabilirliğini sınırlayabilir.
Kalabalık satışlarının, bilgisayar korsanlarının ve/veya diğer tarafların token
hırsızlığına neden olan kötü niyetli saldırılarına maruz kaldığı bilinmektedir.
Bu tür olaylar, alıcılar ve Şirket üzerinde büyük kayıplara neden olabilir.

Content

Şirketle İlgili Riskler


Şirketin iş platformunu sürdürme veya işletme ve/veya herhangi bir gelecekte
yapı ve/veya lisans geliştirme yeteneği üzerinde doğrudan bir etkisi olacak, işi
geliştikçe ve geliştikçe faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetememesi
durumunda Şirket önemli ölçüde ve olumsuz etkilenebilir. Simge işlevi.
Şirket, sistem arızaları, ağında veya hizmetlerinde plansız kesintiler, donanım
veya yazılım arızaları, güvenlik ihlalleri veya Şirketin altyapı ağını ve/veya
Şirketin iş platformunu olumsuz etkileyebilecek diğer sebeplerle karşılaşabilir.
Şirket gelecekte kısmen üçüncü şahısların lokasyonuna ve veri merkezi
tesislerine bağımlı olabilir.
Şirket gelecekte beklenen ödülleri ödeyemeyebilir.
Genel küresel piyasa ve ekonomik koşullar, Şirket'in faaliyet performansını,
faaliyet sonuçlarını ve/veya nakit akışlarını olumsuz etkileyebilir.
Şirket veya Jetonlar yeni uygulanan düzenlemelerden etkilenebilir
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www.actafi.org

