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CrytpF, hisse senedi ve bono tabanlı
ilk kriptopara setini yaratıyor.
Tüm sosyal sınıflar için, global finans
piyasalarına katılma şansı sunuyoruz.
Coğrafik
hesabına
aracıları

trade engellerini, banka
olan ihtiyacı ve pahalı
ortadan
kaldırıyoruz

Website: https://cryptf.io/
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1. Overview
Yaklaşık olarak 150 milyar dolar civarında değeri olan mevcut kriptoekonomi, hala
çocukluk döneminde sayılır. Kriptoparalardaki göreceli düşük dolaşım, fiyat
manipulasyonlarına karşı hassaslık ve bunu takiben büyük dalgalanmalara neden
olur. Bu son derece hızlı bir fon büyümesi potansiyeli taşırken aynı zamanda
yüksek finansal kayıp riski de taşır. An itibariyle, yaygın şekilde kullanılan çok az
araç bunu azaltabilir.

1.1 Konsept
Her kriptopara ile sahibe, lider şirketlerin hisselerine ve gelişmekte olan
ülkelerin bonolarına yatırım fırsatı sunuyoruz.
CryptF koinler, blokchain tabanlı kollektif yatırım ürünleri/enstrumanlarıdır.
Koinler diğer kriptoparalar gibi borsada alınıp-satılabilecek ve herkesin alımına
açık olacaktır.
CryptF koinleri eşsiz yapan, kıymetli hisse ve bono tabanlı olmalarıdır. Koinlerin
değeri, bağlı oldukları yatırım aracının değeri ile fiziksel bağlantılıdır.
CryptF koin, koinin bağlı olduğu sabit bir türev seti ile temsil edilen bir piyasa
segmentine yatırım yapmanızı sağlar. Yatırım portföyü CryptF tarafından yönetilir
ve koin sahipleri için tüm deneyimleri tamamen sorunsuz hale getirir.

1.2 Yararlar
•

Kriptocüzdan üzerinden global finans piyasalarına katılım imkanı.

•

Koinin fiyatı, bağlı olduğu hisseleri ya da bonoların fiyatlarını güven içine izler.

•

Şeffaf portföy.

•

Yatırımcılar için düşük işletim ücretleri.

•

Yüksek koin likiditesi. CryptF koşulsuz olarak, yatırımcılardan ya direkt
olarak ya da borsa üzerinden koinlerin geri alımını garanti eder.

1.3 Riskler
Koinimizin fiyatı eşleniği olan endeks ya da hisseye fiziksel olarak bağlıdır. Bu
sebeple koin fiyatı eşleştiği endeks veya hisse ile paralel hareket eder. Kısa vadede
fiyatlar aşağıda gitse, uzun vadede yatırımcılar arasında kabul edilen uzun vadede
kararlı yükseliştir.
Amerikan borsalarında yıllık ortalama kazanç, yılda %6-7 civarındadır. Bileşik büyüme
etkisinin, 11-12 yılda ana paranızı iki katına çıkartması beklenir. Eğer CFIT koin alırsanız
segmentinde en güvenilir şirketlere yatırım yapmış. Bu Apple gibi dev şrketleri içericek.
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Apple (AAPL), Warren Buffet, George Soros ve David Einhorn gibi piyasalardaki en
büyük yatırımcıların yatırım yaptığı hissedir. Yüksek volatiliteye sahip Bitcoin ve
Ethereum'un aksine sabit ve öngörülebilir bir büyümesi vardır.

1.4 Menkul Kıymetler
CryptF koin, fiziksel kopyalama üzerinden oluşturulmuştur: Koinlerden birine
bağlı menkul kıymetler, CryptF tarafından satın alınır.
CryptF menkul kıymet hesaplarının maksimum şeffaflığını sağlamak için
düzenli denetimler ve broker onaylı raporlar hazırlamayı planlamaktadır.

1.5 Temettüler
Hisselerin temettü kazançları, daha çok hisse alımında kullanılacaktır,
dolayısıyla koinlerin değeri, ilgili endeks değerinden biraz daha yüksek
olacaktır.

1.6 CPTF token
CPTF tokenlar, Ethereum tabanlı akıllı kontrat tarafından oluşturulmuştur.
Tokenlar sadece ICO’dan elde edilebilecektir.
Her token sahibinin ERC-20 ile uyumlu bir cüzdan kullanması gerekecek.
CPTF token almak isteyenlerin, desteklenen bir para birimini akıllı kontratın
adresine göndermeleri gerekecek. Akıllı kontrat CPTF leri alıcının adresine
karşılık olarak gönderecek. ICO öncesi ve sonrası herhangi bir ödeme reserve
edilecek ve CPTF token ödemesi yapılmadan geri iade edilecek.
CPTF tokenlarımız, şirketin kar dağıtımına katılım imkanı sağlayacak ve
gelecekte pasif gelir imkanı oluşturacak. Inanıyoruzki token’ın değeri,arz edilen
yeni koin miktarı ile pozitif ilişki içinde zaman içinde artacak.
Ethereum tabanlı bir blockchain kullanacak ki şu anda pek çok önde gelen
ICO’nun standart blockchain protokolüdür.

1.7 Kar Dağıtımı.
CryptF, her çeyrekteki karının%40’ını CPTF akıllı kontratına dağıtacak. Bu bilgi
CryptF websitesinde yayınlanacak. Her token sahibine, token sahiplerinin
sağlayacakları temas bilgileri üzerinden ulaşılacak. Kar, token sahiplerinin sahip
oldukları token miktarına orantılı olarak dağıtılacak. Her ödeme ETH cinsinden
yapılacak.
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2. Likit Varlık
Tokenları
CryptF koinleri ve varlık tokenları aynı anlama gelen 2 terim. Bu tokenlar,
hisse senetleri, bono gibi varlıklar CryptF tarafından alındıklarında piyasaya
çıkacaklar ve CryptF bu tokenları satacak. Şirket, mevcut varlıkların ve
piyasaya çıkan tokenların bir kısmını saklayacak. Tokenlar Ethereum tabanlı
akıllı kontratlar. Her varlık seti, özel bir tokena karşılık gelecek. Tokenlar,
varlık alındığında piyasaya çıkacak ve varlık satıldığında imha edilecek. Her
token ile ilgili detaylı doküman websitemizde mevcut olacak. Sonuçta tokenlar
kripto borsalara girecek.
Bu tokenları almak için kullanıcının ERC-20 ile uyumlu bir cüzdanının olması
gerekecek.
CryptF koin ve varlık tokenlar aynı anlama gelmektedirler.

2.1 CFIT token dağılımı
CFIT, Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Alphabet’s Google’dan oluşan
ABD’nin en iyi performansa sahip teknoloji şirketlerinin bir kombinasyonudur.
Bu şirketlerin toplam Pazar değerleri 2017 yılının ortasında 2.4 trilyon dolardı.

Şirketler:

Pay:

Facebook

22%

Amazon

22%

Apple

17%

Netflix

21%

Google (Alphabet)

18%
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2.2 CFGM token dağılımı
CFGM aktif olarak uluslar arası büyüyen beş oyun firmasının kombinasyonudur.
Çok oyunculu online oyunlar, oldukça yaygın ve son derece popüler sosyal
fenomenlerdir. MMORPG ve mobile pazarın toplamı 2016 yılında 101 milyar,
doları bulmuştur. 2017’de 109 milyar ve 2017’de de 116 milyar doları bulması
öngürülmektedir.
NetEase Çindeki en büyük ve en başarılı oyun dağıtıcısıdır ve Asya oyun
pazarı NetEase ile en hızlı büyüyen pazardır.

Şirketler:

Pay:

Take-Two Interactive Software

27%

Activision Blizzard

24%

Electronic Arts

24%

Zynga
NetEase Inc ADS

7%
18%

2.3 CFBND token dağılımı
CFBND 15 den fazla gelişmekte olan ülkenin bonolarından oluşmaktadır.
Bunlar yüksek getiri potansiyeline sahip likit borçlardır. Bunlar arasında çok
sayıda farklı vadelerde, farklı para birimleri vardır. Bu ülkelerden hiçbirinin payı
%10’u geçmeyecektir.
Bu koin büyük bir büyüme oranına sahip olmayacak olsa da, son derece
stabil bir büyüme gösterecektir.

Ülkeler:

Pay:

Mexico

10.4%

Russia

9.2%

Brazil

9.1%

Greece

8.5%

Turkey

7.7%

South Africa

7.0%

China

6.0%

Poland

5.7%

Hungary

5.5%

Romania

5.2%

Malaysia

5.2%

Philippines

4.9%

Other

15.6%
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3. ICO
Projenin ICO’sundan toplanılacak olan para projenin başlangıcını hızlandıracağı
gibi aynı zamanda dışarıdaki koinlerin kripto borsalara kabulü için stratejik bir
pazarlamada olacak. Koin sayısındaki artış, direkt olarak kazançtaki artışa
yansıyacaktır.
Toplanılacak kaynak, ürünlerimizin geliştirilmesi, altyapı oluşturulması, kripto
borsa al-sat organizasyonları ve koin likiditesinin desteklenmesi konularında
harcanacaktır.
Token başlangıç fiyatı 0.001 ETH veya bunun karşılığı olacaktır.
CPTF token toplam sayısı 90,000,000 (90 milyon) dur. Bunun 63,000,000’u
ICO’da satışa sunulacak, 18,900,000 ‘i şirket rezervi olacak ve 8,100,000’i ise
takıma dağıtılacaktır.
CPTF tokenları, CryptF ekosistemi içindeki işlevsel araç tokenlarıdır. CPTF
tokenları menkul değer değildir, iade edilemezler, spekülatif yatırım için
değildirler. CryptF gelecekteki performansı, temettüleri ve istikrarı garanti
etmez.

Pre-ICO
•
•

Aralığın13’ü 2017, 13.00 UTC - Aralığın 26’sı, 2017, 13.00 UTC

Satışa sunulacak miktar 15,000,000 (15 milyon) CPTF

ICO Round 1
•
•

Ocağın 4’ü, 2018, 13.00 UTC - Ocağın 24’ü, 2018, 13.00 UTC
Satışa sunulacak miktar 30,000,000 (30 milyon) CPTF

ICO Round 2
•
•

Şubatın 8’i, 2018, 13.00 UTC - Şubat’ın 21’i, 2018, 13.00 UTC
Satışa sunulacak miktar 6,000,000 (6 milyon) CPTF

ICO Round 3
•
•

Martın 1’i, 2018, 13.00 UTC - Martın 14’ü, 2018, 13.00 UTC
Satışa sunulacak miktar 12,000,000 (12million) CPTF

•

Satılmayan tüm tokenlar imha edilecek

CryptF ICO başlamadan ICO’ların tarihlerini değiştirebilir, sürelerini uzatabilir.
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4. Roadmap
2017
Şubat

İlk fikir, beyin fırtınası araştırması.

Mart - Nisan

İlk prototip.

Mays

Derinlemesine araştırma, uyarlama detayları üzerinde
çalışma.

Haziran

Websitesi çalışmalarına başlanması
Pazarlama planı-ICO planı.

Temmuz

Platformun teknik dizaynı
Platformun geliştirilmesine başlanması

Austos - Eylül

Takımın genişlemesi (geliştirici, tasarlamacı, pazarlamacı)
Ödül programı.
Websitesinin özel yayını

Ekim - Kasım

Websitesinin herkese açık yayını
ICO’nun duyurulması
Platformun gelişmesinin devamı

Aralık

Pre-ICO.

2018
Ocak

ICO’nun 1. aşaması

Şubat

ICO’nun 2. aşaması

Mart

ICO’nun 3. aşaması Yasal kuruluş
Trade hesabı
CryptF token (CPTF)’ın borsalara açılması.
Koin trade patformun özel betası.

Nisan

Amiral gemisi olan CFIT koin’in piyasaya sürümü
Koin’in websitesinde ve borsalarda alınıp-satılması

Mays

CFBND ve CFGM koinlerin arzı

Haziran

Finansal rapor
Token sahiplerine 2018 yılınn ilk çeyreğinin kar paylarının
dağıtımı

Temmuz

Iyi performans gösteren yeni hisse ve bono tabanlı
yeni koinlerin analizi ve arzları,

Ağustos

Smart Shares Coin (SSC)’in arzı (ekim-kasım 2017 konsept
aşama).

Koin sahipleri için bonus programlar
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5.Özet
Yeni ulusal düzenlemeler ve blockchain
teknolojisindeki
günlük
gelişmeler
pazarın
favorilerini
bir
gecede
değiştirebilir.
Riski minimize etmek ve uzun vadeli
kazancınızı arttırmak için doğru yol, kripto
potföyünüzü farklı finansal araçlarla
çeşitlendirmektir.
Gerçek dünya ekonomisine dayanan,
kripto birikimleriniz için istikrarı sağlayacak
bir
ürün
oluşturmaya
çalışıyoruz.
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