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Các tuyên bố tìm kiếm trong tƣơng lai
Một số tuyên bố trong Báo cáo Trắng bao gồm các tuyên bố hướng tương lai, phản ánh quan điểm hiện tại của
Công ty và Quan điểm Quản lý đối với việc phát triển sản phẩm, lộ trình thực hiện, hoạt động tài chính, chiến lược
kinh doanh và kế hoạch trong tương lai cả về Công ty và ngành và ngành nghề mà Công ty hoạt động. Các tuyên
bố bao gồm các '' dự kiến '', '' dự định '', '' kế hoạch '', '' tin '', '' dự án '', '' dự đoán '', '' sẽ, '' , '' có thể '', '' tiếp tục ''
và các tuyên bố tương tự có tính tương lai hoặc tương lai. Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai giải quyết các
vấn đề liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn..
Theo đó, có hoặc sẽ là những yếu tố quan trọng có thể làm cho các kết quả thực tế khác biệt một cách cơ bản so
với những gì được chỉ ra trong các tuyên bố này. Những yếu tố này bao gồm nhưng không giới hạn ở những điểm
được mô tả trong một phần của Báo cáo Trắng, cần được đọc cùng với các tuyên bố cảnh báo khác có trong Sách
trắng và các điều khoản và điều kiện.
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Bất kỳ tuyên bố hướng tương lai trong Sách trắng phản ánh quan điểm hiện tại liên quan đến các sự kiện trong
tương lai và chịu những rủi ro này và các rủi ro khác, sự không chắc chắn và các giả định liên quan đến hoạt động,
kết quả hoạt động và chiến lược tăng trưởng. Những tuyên bố hướng tương lai này chỉ nói đến ngày của Sách
Trắng. Công ty không có nghĩa vụ công khai để cập nhật hoặc xem xét bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, dù
là thông tin mới, sự phát triển trong tương lai hay không. Tất cả các tuyên bố bằng văn bản và miệng sắp tới liên
quan đến Công ty hoặc các cá nhân hoạt động thay mặt cho Công ty đều được nêu rõ trong toàn bộ đoạn này.
Những người mua tiềm năng của Token SilverBit nên đặc biệt xem xét các yếu tố được xác định trong Giấy Trắng
có thể làm cho kết quả thực tế khác nhau trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Không có tuyên bố nào trong Sách
Trắng được dự định như là một dự báo về lợi nhuận và không có tuyên bố nào trong Báo cáo Trắng nên được hiểu
là có nghĩa là thu nhập của Công ty trong những năm hiện tại hoặc tương lai sẽ được thể hiện trong Sách trắng này.
Không có thông tin trong tài liệu này nên được coi như một lời hứa, đại diện của cam kết hoặc cam kết về hiệu suất
tương lai của mã SilverBit hoặc bất kỳ thành phần nào khác của hệ sinh thái SilverBit. Bằng cách mua thẻ SilverBit,
tôi xin xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu các thông báo và tuyên bố từ chối trách nhiệm được cung cấp.

Giới thiệu
Công nghệ Blockchain đã trở thành một công cụ giải phóng có tiềm năng đưa nhân loại
lên tầm cao mới. Từ khái niệm về đồng tiền chung phi tập trung sang hợp đồng thông
minh và công nghệ tri thức không, công nghệ blockchain chắc chắn sẽ thay đổi thế giới
trong thập kỷ tiếp theo. Tuy nhiên, có một số vấn đề nhất định có thể được giải quyết
trong hôm nay bằng công nghệ hiện tại, một viễn cảnh có thể kích thích việc áp dụng
cryptocurrency chủ đạo.
Bitcoin được phát hành vào thời điểm công chúng bị thông báo sai về mật mã. Vì
Bitcoin nói chung chỉ được sử dụng bởi những người am hiểu về công nghệ, nên hầu
hết mọi người vẫn tiếp tục sử dụng ngoại tệ, được chính phủ hậu thuẫn và không thể
chuyển đổi. Bitcoin đã tăng từ giá trị mỗi pennies lên trên 11.000 USD. Sự thay đổi này
cho thấy một sự chuyển đổi mô hình tiền tệ: công chúng đang bắt đầu nhận ra lợi ích
của các thuật toán mật trên tiền. Chúng ta được nhắc nhở về sự tăng trưởng nhanh
chóng của Internet trong những năm chín mươi như một sự song hành. Công nghệ
Blockchain, vốn là nền tảng của mật mã, đang thay đổi cách thức các cá nhân và
doanh nghiệp tiến hành các giao dịch. Cụ thể, các giao dịch địa phương và toàn cầu
nhanh hơn và tiết kiệm hơn so với các giao dịch truyền thống sử dụng ngân hàng hoặc
các tổ chức tài chính khác.
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Đây là cách các giao dịch này hoạt động: tất cả mọi người được ghi lại trên một loại sổ
cá công cộng được gọi là blockchain, sau đó được xác nhận bởi nhiều bên riêng biệt
để đảm bảo tính hợp pháp. Các bên này, được gọi là các nút, xác định tính hợp pháp
của giao dịch thông qua sự đồng thuận. Mặc dù bản thân sổ cái là công khai, nhưng có
một cơ chế để bảo vệ danh tính của từng tài khoản cá nhân hoặc ví. Mỗi ví được liên
kết với một số nhận dạng công cộng, trong khi chủ sở hữu tài khoản vẫn chưa xác
định. Bitcoin là đồng tiền số đầu tiên sử dụng công nghệ blockchain; tuy nhiên, vì các lý
do kỹ thuật, rất khó để xây dựng một đồng tiền khác của nền tảng đó. SilverBit được
xây dựng trên nền tảng Ethereum Blockchain, được thiết kế để tạo và triển khai các thẻ
kỹ thuật số. Ethereum cho phép tạo ra các chương trình nhỏ kiểm soát các chức năng
số của thẻ tín dụng: các chương trình này được gọi là hợp đồng thông minh và cho
phép các nhiệm vụ tự định trước được thực hiện chỉ khi các thông số nhất định được
xác định trước đã được đáp ứng. Vì các tham số được phác thảo trong quá trình phát
triển, các tác vụ này sẽ tự động hoạt động để ngăn ngừa giả mạo. Đây là nền tảng
chúng tôi đã sử dụng để tạo ra mã thông báo SilvertBit, một loại mã thông báo kỹ thuật
số mới có giá trị ổn định hơn và giá trị hữu hình.

Silver nhƣ một cửa hàng có giá trị
Trong hàng ngàn năm, bạc đã duy trì nhu cầu thị trường tích cực như là một khoản
đầu tư, tiền tệ và cửa hàng có giá trị. Nhu cầu thị trường của bạc vẫn còn bị chi phối
bởi các đồng xu vàng, các sản phẩm công nghiệp và đồ trang sức. Kim loại quý này
cũng có tính năng trong thị trường chứng khoán như là một sản phẩm được giao
dịch. Có nhu cầu cao hơn về bạc khi so sánh với đối thủ lớn nhất của nó là vàng. Các
chuyên gia đã chỉ ra rằng các ứng dụng công nghiệp đang tăng lên ở một tỷ lệ rất
cao và nhu cầu và giá bạc đang tăng lên.
Các nhà đầu tư mua các đồng tiền bạc, đồng bạc tiền bạc, và các thanh bạc cho một
trong ba mục đích: đầu tư, như một hàng rào phòng chống lạm phát, hoặc cho các mục
đích tồn tại. Nhà đầu tư mua
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mục đích đầu tư tìm kiếm sự tăng giá do nguyên tắc cung / cầu của bạc. Ví dụ, vào
năm 1998 Warren Buffett đã mua 129,7 triệu ounces silver cho Berkshire Hathaway,
một công ty mẹ của Buffet. Việc mua bạc của Buffett, vốn đã trở thành huyền thoại
giữa các nhà đầu tư bạc, là vì mục đích đầu tư. Các nhà đầu tư mua bạc để bảo vệ
lạm phát. Trong những năm 1970, giá bạc tăng vọt trong phản ứng với lạm phát giá cả
đã lên tới 13%. Bạc, giống như tất cả các kim loại quý, có thể được sử dụng như một
hàng rào chống lạm phát, giảm phát hay giảm giá. Theo Joe Foster, quản lý danh mục
đầu tư của Quỹ đầu tư vàng quốc tế Van Eck ở New York, giải thích trong tháng 9 năm
2010: "Các loại tiền tệ của tất cả các nước lớn, kể cả của chúng ta, đang chịu áp lực
nặng nề vì thâm hụt ngân sách khổng lồ của chính phủ. Càng nhiều tiền được bơm vào
các nền kinh tế này - việc in tiền về cơ bản - thì đồng tiền sẽ trở nên ít có giá trị hơn
"Các nhà đầu tư cũng mua bạc vì mục đích sinh tồn vì họ có thể sợ hãi nhất. Những lo
ngại đó bao gồm Cục Dự trữ Liên bang in nhiều đô la mà đồng đô la sẽ trở nên vô giá
trị, đó là lịch sử của tất cả các loại tiền giấy không đổi được vàng hoặc bạc. Sợ hãi về
một cuộc khủng hoảng tài chính, vốn sẽ đóng cửa các ngân hàng như ở Argentina và
Paraguay năm 2002, lại là một.
Người Argentina và Paraguay, những người phải dự đoán trước để cứu nguy các hệ thống
ngân hàng và chuyển đổi tài sản của mình sang vàng bạc hoặc đồng bạc được bảo vệ.
Các ngân hàng không chỉ đóng cửa, mà còn khi họ mở cửa lại cho người gửi tiền bị giới
hạn về số tiền họ có thể rút. Trong khi đó, đồng peso Argentina và guarani Paraguay chìm
trong giá trị. Ngay sau những cuộc khủng hoảng này, Braxin không trả được món nợ quốc
tế và đồng tiền giấy, thực tế, chìm.
Các kim loại quý như bạc làm hoạt động như một kho hàng đáng tin cậy. Điều đó đúng
bởi vì bạc tồn tại với số lượng hữu hạn và có các thuộc tính vốn có với giá trị thực.
Không phải ngẫu nhiên mà bạc đã được công nhận như một phương tiện của sự giàu
có bởi hầu như mọi nền văn minh trên thế giới qua hàng ngàn năm. Mặt khác, không
giống như bạc, một đồng tiền fiat (như đô la Mỹ ngày nay) không có giá trị nội tại vốn
có. Nada. None. Zilch. Và mặc dù các loại tiền tệ fiat hiệu quả tạo thuận lợi cho thương
mại bằng cách hoạt động như một phương tiện trao đổi mà tốt hơn là trao đổi - giống
như bạc - giá trị của họ là dựa hoàn toàn vào đức tin. Tất nhiên, nhược điểm lớn nhất
đối với các loại tiền tệ fiat là họ có thể
5

được tạo ra từ không khí mỏng mà không bị trừng phạt vì Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ
đã làm việc với đồng đô la Mỹ gần đây với tần suất báo động. Theo thời gian, in tiền
quá nhiều làm giảm giá trị của đồng tiền và kết quả có thể được nhìn thấy thông qua
lạm phát giá cả. Nếu mọi việc trở nên tồi tệ hơn, thì niềm tin vào đồng tiền sẽ suy yếu
và siêu lạm phát bắt đầu xấu đi, dẫn đến cái chết của đồng tiền và sự sụp đổ của nền
kinh tế.

SilverBit Là Gì?
SilverBit là một token kỹ thuật số cho phép mọi người gửi tiền bất cứ nơi nào trên thế
giới ngay lập tức, an toàn và ở mức gần bằng không. Nó tập trung vào việc tạo ra một
mục nhập nhiều, hệ thống tiền thưởng cao thưởng cho phép mọi người để đạt được tự
do tài chính thông qua công nghệ dựa trên blockchain. Mục tiêu khái niệm của SilverBit
là trở thành một kho kiểm soát khổng lồ phi chính phủ khổng lồ kiểm soát của sự giàu
có với các phương tiện phần mềm để tăng sự giàu có đó theo thời gian và đó là một tài
sản chuyển nhượng ngay lập tức với chi phí lưu trữ không. Sẽ chỉ có 7,5 triệu SilverBits
được tạo ra làm cho một trong những mã bí mật khan hiếm nhất.
Giống như bạc kim loại quý giá là một cửa hàng có giá trị, người tạo ra sự giàu có và
một hàng rào chống lại sự mất giá của tiền tệ fiat, mục tiêu của SilverBit là sắp xếp một
Silver kỹ thuật số. Bằng cách giữ một lượng cung hạn chế thấp bằng cách chỉ phát
hành một số lượng nhất định SilverBit tokens nó vẫn khan hiếm, giúp tăng nhu cầu và
giá trị của nó. Giống như Bitcoin, SilverBit là một hệ thống mã thông báo nhằm trở
thành một cách lưu trữ và trao đổi giá trị được chấp nhận rộng rãi. Như vậy, nó cần
phải cung cấp sự khan hiếm, chia, tính xác minh, tính di động, và khả năng thay thế.
Siêu Nhanh. Cực kỳ KHAN HIẾM, Cực kỳ có GIÁ TRỊ.

SilverBit Blockchain
Mã thông báo SilverBit được giả mạo bằng Bằng chứng về cổ phần. Proof-of-stake
(PoS) là một loại thuật toán mà theo đó một mạng lưới ngăn chặn cryptocurrency nhằm
đạt được sự đồng thuận phân tán.
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Trong các cryptocurrencies dựa trên PoS người tạo khối tiếp theo được chọn thông
qua các kết hợp khác nhau của sự lựa chọn ngẫu nhiên và sự giàu có hoặc tuổi tác
(nghĩa là cổ phần). Ngược lại, thuật toán chứng minh bí mật dựa trên nền tảng (PoW)
dựa trên các bí ẩn (chẳng hạn như bitcoin) sử dụng các câu đố phức tạp để tính toán
các giao dịch và tạo các khối mới (tức là khai thác) Bằng chứng về cổ phần là một
cách khác để xác thực các giao dịch dựa và đạt được sự đồng thuận phân tán. Nó vẫn
là một thuật toán, và mục đích là cùng một bằng chứng của công việc, nhưng quá trình
để đạt được mục tiêu là khá khác nhau. Bằng chứng về ý tưởng đầu tiên của cổ phần
đã được đề xuất trên diễn đàn bitcointalk vào năm 2011, nhưng tiền tệ số đầu tiên sử
dụng phương pháp này là Peercoin vào năm 2012 cùng với ShadowCash, Nxt,
BlackCoin, NuShares / NuBits, Qora và Nav Coin. PosToken là mã thông báo hợp
đồng Proof-of-Stake đầu tiên trên thế giới trên nền tảng Ethereum. Đó là một Mã
Thông báo ERC20 được thực hiện theo Tiêu chuẩn Token ERC20 và thực hiện tất cả
các phương pháp chuẩn. Không giống như bằng chứng của tác phẩm, trong đó giải
thuật giải thưởng cho các thợ mỏ giải quyết các vấn đề về toán học với mục tiêu xác
nhận hợp lệ và tạo ra các khối mới, với bằng chứng về cổ phần, tác giả của một khối
mới được chọn theo cách xác định, tùy thuộc vào sự giàu có, cũng được định nghĩa là
cổ phần. Đồng thời, tất cả các loại tiền tệ kỹ thuật số đã được tạo ra trước đây, và số
của họ không bao giờ thay đổi. Điều này có nghĩa là trong hệ thống PoS không có
phần thưởng khôn, vì vậy, các thợ mỏ sẽ phải trả lệ phí giao dịch. Đây là lý do tại sao,
trên thực tế, trong những người khai thác hệ thống PoS này được gọi là những kẻ phá
rối. Nhờ có một bộ xác nhận hệ thống PoS không cần phải sử dụng sức mạnh tính
toán của họ vì các yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến cơ hội của họ là tổng số tiền xu của
họ và sự phức tạp hiện tại của mạng. Pos cung cấp các lợi ích sau:
1- Tiết kiệm năng lượng;
2- Một mạng lưới an toàn hơn khi các cuộc tấn công trở nên tốn kém hơn: nếu một
hacker muốn mua 51% tổng số token, thị trường phản ứng bằng sự đánh giá
nhanh.

Pre-ICO
Vòng bán trước ICO sẽ tạo cơ hội cho những người đóng góp trước ICO.
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Giai đoạn 1 Thời gian: 1 tuần 1.000.000 SLV sẵn sàng 1 ETH = 1500 SilverBit
Giai đoạn 2 Thời gian: 1 tuần 1.000.000 SLV sẵn sàng 1 ETH = 1250 SilverBit
Giai đoạn 3 Thời gian 1 tuần 1.000.000 SLV sẵn sàng 1 ETH = 1000 SilverBit

ICO
ICO sẽ kéo dài ít nhất 4 tuần, đóng thời điểm những mã thông báo được bán hết.
Trong suốt vòng đấu, các thẻ được phân phối theo nguyên tắc trước hết phải được
phục vụ trước.
Thời lượng 1 tháng

3,750,000 SLV sẵn sàng

1 ETH = 750 SilverBit

Token Mua lại
Sự phân phối ban đầu của SilverBit Token sẽ ở dạng bán trước theo sau bởi một ICO.
Bất cứ ai cũng có thể có được SilverBit với mức chiết khấu trong quá trình bán hàng
trước. Các thẻ tín dụng SilverBit có thể được mua lại bằng cách cầm cố Ether vào hợp
đồng thông minh bán thẻ. Token sẽ được phân phối trên cơ sở người đến trước trước
Những người có mật mã khác như BTC hoặc LTC có thể tạo ra SilverBits thông qua
dịch vụ chuyển đổi của bên thứ ba sẽ có trên trang bán hàng trước. Nhóm sáng lập sẽ
nhận được 10% khoản phân bổ SilverBit, với thời gian giữ 6 tháng. Những thẻ này sẽ
đóng vai trò khuyến khích dài hạn cho nhóm sáng lập SilverBit.
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Phân phối quỹ ICO

Lộ Trình
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Tƣơng lai
Công nghệ Blockchain phát triển với tốc độ nhanh chóng với mỗi năm đi qua và
SilverBit đang thích ứng với việc thay đổi liên tục công nghệ và thị trường cảnh quan.
Để duy trì sự tương thích và tiếp tục truy cập vào sự giàu có của các tiến bộ công nghệ
SilverBit sẽ thông qua các tiêu chuẩn công nghiệp cần thiết để kết hợp các giải pháp và
các thành phần sẽ có lợi cho tương lai của SilverBit. Bất kỳ tính năng mới nào đã được
thử nghiệm thời gian và sẽ làm tăng giá trị cho đồng xu và có thể được thực hiện. Sự
phát triển của phần mềm SLV SilverBit Core sẽ tiếp tục trong tương lai và sẽ đi vào một
số giai đoạn. Mỗi bản phát hành mới sẽ thêm các tính năng mới cho nền tảng, tăng
cường sức mạnh xử lý và khả năng mở rộng của mạng. Đối với an ninh SilverBit là tối
quan trọng đó là lý do tại sao phát triển hơn nữa của phần mềm sẽ dẫn đến những cải
tiến đáng kể trong khu vực đó. Tính toán lượng tử là có thật và nó sẽ sớm trở thành
mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh và toàn vẹn của tất cả các bí mật. Đối với tiền xu
được dựa trên thuật toán Proof of Stake, đây là một vấn đề đặc biệt quan trọng vì các
địa chỉ có được sử dụng lại rất nhiều mà làm suy yếu bảo mật chung của một khóa
riêng. Để giảm thiểu nguy cơ này và tăng cường bảo vệ các khoá cá nhân, SilverBit sẽ
nghiên cứu cách phòng vệ tốt nhất chống lại các cuộc tấn công máy tính lượng tử và
thực hiện nó ngay khi có thể.

Khƣớc Từ
XIN VUI LÒNG ĐỌC TRƢỚC KHUYẾN CÁO NÀY. NẾU QUÝ VỊ CÓ THỂ LÀM GÌ TỚI VIỆC BẠN
CUNG CẤP, QUÝ KHÁCH NÊN TƢ VẤN PHÁP LÝ, TÀI CHÍNH, THUẾ, HỖ TRỢ KHÁC,TƢ VẤN
CHUYÊN NGHIỆP Thông báo này áp dụng cho tất cả những ngƣời đọc tài liệu này. Xin lƣu ý rằng
thông báo này có thể bị thay đổi hoặc cập nhật. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích thông tin và không
cấu thành một đề nghị hoặc chào bán cổ phiếu hoặc chứng khoán tại SilverBit hoặc bất kỳ công ty
liên quan hoặc công ty liên kết nào. Bất kỳ lời đề nghị hoặc chào mời nhƣ vậy sẽ chỉ đƣợc thực hiện
bằng một bản ghi nhớ cung cấp bí mật và phù hợp với các điều khoản của tất cả các chứng khoán
hiện hành và các luật khác. Ngƣời đóng góp nên đọc tài liệu này một cách cẩn thận và thực hiện
công việc nghiên cứu cẩn thận của riêng mình.
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The Các thông tin đƣợc nêu ra dƣới đây có thể không đầy đủ và không ngụ ý bất kỳ yếu tố nào của
quan hệ hợp đồng. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trong Tài liệu
Trắng này là chính xác và cập nhật, các tài liệu này không phải là cách cung cấp tƣ vấn chuyên môn.
Chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về pháp lý bất kỳ phát sinh từ hoặc liên quan đến,
độ chính xác, độ tin cậy, tiền tệ hoặc tính đầy đủ của bất kỳ tài liệu nào trong tài liệu này. Các nhà đầu
tƣ và những ngƣời có tiềm năng SilverBit Token nên tìm kiếm những lời khuyên chuyên nghiệp độc
lập thích hợp trƣớc khi dựa vào hoặc cam kết hoặc giao dịch dựa trên các tài liệu đƣợc xuất bản trong
tài liệu này, tài liệu này chỉ đƣợc xuất bản một cách đơn thuần. SilverBit Tokens sẽ không đƣợc coi là
tạo thành chứng khoán ở bất kỳ khu vực nào. Giấy trắng này không tạo thành một bản cáo bạch hoặc
cung cấp tài liệu dƣới bất kỳ hình thức nào và không nhằm mục đích đƣa ra lời chào bán chứng khoán
hoặc chào hàng đầu tƣ chứng khoán ở bất kỳ khu vực nào. Tài liệu Trắng đã đƣợc chuẩn bị sẵn sàng
đối với việc bán đồng bảng SilverBit của Công ty ("ICO") để đƣợc biết đến nhƣ SilverBit Tokens.
Không có cổ phần hoặc chứng khoán khác của Công ty đang đƣợc chào bán hoặc thuê theo bất kỳ
quyền hạn nào theo Giấy trắng. Giấy trắng chỉ đƣợc cung cấp cho mục đích thông tin và không đòi hỏi
công chúng hoặc cổ đông của Công ty. Giấy trắng không phải là lời đề nghị hoặc lời mời cho bất kỳ
ngƣời nào đăng ký hoặc đăng ký cổ phần hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác trong Công ty. Cổ phần
của Công ty hiện không đƣợc chào bán, đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán của bất kỳ quốc gia nào,
hoặc theo bất kỳ luật chứng khoán nào của bất kỳ tiểu bang nào. Không ngƣời nào có nghĩa vụ tham
gia vào bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết ràng buộc pháp lý liên quan đến việc bán và mua SilverBit
Tokens, và không có cryptocurrency hoặc các hình thức thanh toán khác sẽ đƣợc chấp nhận trên cơ
sở của sách trắng này. ĐIỀU KHOẢN KINH DOANH Bạn không đủ điều kiện và bạn không phải mua
bất kỳ Tokens SilverBit nào nếu bạn là công dân hoặc cƣ dân của một khu vực địa lý trong đó luật
pháp, nghị định, quy định, hiệp ƣớc, hành vi hành chính bị nghiêm cấm truy cập hoặc quyền sở
hữu SilverBit Token. CÁC THẺ TÍN DỤNG ĐƢỢC ĐỀ CẬP TRONG TÀI LIỆU NÀY KHÔNG ĐƢỢC
ĐĂNG KÝ, CHẤP THUẬN HOẶC KHÔNG CHẤP THUẬN CHỨNG KHOÁN VÀ HOA HỒNG TRAO ĐỔI
VỚI BẤT KỲ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƢỚC Ở CÁC BANG THỐNG NHẤT HOẶC BẤT KỲ CƠ
QUAN CÓ THẨM QUYỀN NÀO KHÁC, TERISTICS HOẶC THỰC TẾ KINH TẾ CỦA VIỆC CUNG CẤP
THẺ TÍN DỤNG NÀY HOẶC TÍNH PHÙ HỢP HOẶC SỰ ĐẦY ĐỦ CỦA THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU
DƢỚI ĐÂY, CHÚNG TÔI HÀNH VI CHỨNG KHOÁN NĂM 1933 NHƢ NƢỚC MỸ HOẶC BẤT KỲ LUẬT
PHÁP NÀO KHÁC. NGƢỜI MUA PHIẾU GHI TRONG TÀI LIỆU NÀY CẦN PHẢI BIẾT RẰNG HỌ CÓ
BẤT KỲ RỦI RO NÀO TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ MÃ THÔNG BÁO, NẾU CÓ, TRONG MỘT KHOẢNG
THỜI GIAN KHÔNG XÁC ĐỊNH.
Mục đích của Báo cáo Trắng này là trình bày thẻ SilverBit cho các chủ sở hữu tiềm năng có liên quan
đến ICO đề xuất. Thông tin đƣợc đặt ra có thể không đầy đủ và không ngụ ý bất kỳ yếu tố nào của mối
quan hệ hợp đồng. Thông tin đƣợc đặt ra có thể không đầy đủ và không ngụ ý bất kỳ yếu tố nào của
quan hệ hợp đồng. Mục đích duy nhất của nó là cung cấp thông tin thích hợp và hợp lý cho chủ sở
hữu thẻ tiềm năng để họ xác định liệu phải tiến hành phân tích kỹ lƣỡng
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các công ty có ý định mua Token SilverBit. Không có điều gì trong Bút giấy trắng này đƣợc xem
là cấu thành nên một bản cáo bạch về bất kỳ hình thức hoặc một sự chào mời đầu tƣ, cũng
không phải là bất kỳ một cách nào liên quan đến việc chào bán hoặc chào mời một đề nghị mua
bất kỳ chứng khoán nào ở bất kỳ khu vực nào. Tài liệu này không đƣợc soạn thảo phù hợp và
không phải tuân theo pháp luật hoặc các quy định của bất kỳ thẩm quyền nào, đƣợc thiết kế để
bảo vệ các nhà đầu tƣ. Mã thông báo sản phẩm không phải là tiền tệ số, an ninh, hàng hóa hoặc
bất kỳ loại công cụ tài chính nào khác và không đƣợc đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán, luật
chứng khoán của bất kỳ tiểu bang nào của Hoa Kỳ hoặc luật chứng khoán của bất kỳ nƣớc nào
khác, bao gồm luật chứng khoán của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào trong đó ngƣời giữ thẻ
có tiềm năng là ngƣời cƣ trú. Giấy trắng tiếng Anh này là nguồn thông tin chính thức về SilverBit
Tokens. Thông tin có trong tài liệu này đôi khi có thể đƣợc dịch sang các ngôn ngữ khác hoặc
đƣợc sử dụng trong quá trình trao đổi bằng văn bản hoặc bằng miệng với khách hàng hiện tại và
tƣơng lai, đối tác vv Trong quá trình dịch hoặc thông tin liên lạc một số thông tin có trong tài liệu
này có thể bị mất , bị hỏng, hoặc trình bày sai.
Tính chính xác của các phƣơng tiện truyền thông thay thế đó không thể đƣợc đảm bảo. Trong
trƣờng hợp có bất kỳ mâu thuẫn hoặc mâu thuẫn giữa các bản dịch và thông tin liên lạc và Sách
trắng tiếng Anh chính thức này, các quy định của văn bản gốc tiếng Anh này sẽ đƣợc áp dụng. 2
Không có giấy chứng nhận Chứng khoán SilverBit không thể đƣợc sử dụng cho bất kỳ mục đích
nào ngoài quy định trong Văn bản Trắng này, bao gồm nhƣng không giới hạn, bất kỳ mục đích
đầu tƣ, đầu cơ hay tài chính nào khác. SilverBit Tokens không trao các quyền khác dƣới bất kỳ
hình thức nào, bao gồm nhƣng không giới hạn ở bất kỳ quyền sở hữu, phân phối (bao gồm,
nhƣng không giới hạn, lợi nhuận), mua lại, thanh lý, tài sản (bao gồm tất cả các hình thức sở hữu
trí tuệ) hoặc các quyền tài chính hoặc pháp lý khác , khác với những quy định cụ thể. Thẻ
SilverBit không trao quyền trong công ty và không đại diện cho sự tham gia của công ty. Thẻ
SilverBit đƣợc bán nhƣ một tiện ích chức năng. Theo ý kiến chuyên môn của cố vấn pháp lý của
chúng tôi, dựa trên bài kiểm tra Howey, chúng tôi không nên coi các chứng tích SilverBit (TOK)
của chúng tôi là chứng khoán và không cần phải đăng ký nhƣ một chứng khoán. Thẻ SilverBit
không phải là chứng khoán. Ngƣời dùng thừa nhận, hiểu và đồng ý rằng các thẻ SilverBit không
phải là chứng khoán và không đƣợc đăng ký với bất kỳ tổ chức chính phủ nào nhƣ là một khoản
bảo đảm và sẽ không đƣợc coi là nhƣ vậy. Ngƣời sử dụng thừa nhận, hiểu và đồng ý rằng quyền
sở hữu mã thông báo SilverBit không cấp cho Ngƣời sử dụng quyền nhận lợi nhuận, thu nhập,
hoặc các khoản thanh toán hoặc các khoản thanh toán khác phát sinh từ việc mua, nắm giữ,
quản lý hoặc thanh lý việc sử dụng, , hoặc hết hạn, bất kỳ quyền, lợi ích, quyền sở hữu hoặc lợi
ích nào trong nền tảng SilverBit hoặc bất kỳ tài sản SilverBit nào khác, toàn bộ hoặc một phần.
Các mã thông báo SilverBit không phải là đầu tƣ chính thức hoặc ràng buộc pháp lý của bất kỳ
loại nào.
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Tài liệu tham khảo

Survival Coins
https://www.cmi-gold-silver.com/small-survival-gold-silver-coins/

Wall Street Survivor
http://blog.wallstreetsurvivor.com/2016/11/14/is-silver-a-good-investment/

Blockonomi
https://blockonomi.com/ethereum-casper/

Wall Street Survivor
http://blog.wallstreetsurvivor.com/2016/11/14/is-silver-a-good-investment/

Len Penzo dot com
http://lenpenzo.com/blog/id16252-silver-and-gold-the-superheroes-of-wealth-preservation.html

Ethereum Project

https://www.ethereum.org/
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