Peer-to-Peer Capital Markets April 25th hanggang May 6 (4 na linggo)
Pangunahing Impormasyon
Ticker
VER
Short-form:
Veritas
Legal entity:
Veritaseum, Inc.
(NY)
Issuer:
Veritaseum, Inc.
Tungkol sa Veritas Sale & Purchase
Veritas Virtual Roadshow
Veritas Product Purchase Agreement
Terms & Conditions of Veritas Sale
Veritas Purchase: Step-by-Step Tutorial
Team
Founder/CEO:
Reggie Middleton
Lead engineer:
Patryk Dwórznik
DLT engineer
Sakaar Bhatia
Riaan F Venter
Developer:
Manish Kapoor
Lead analyst:
Aktibidad ng Post sale
Asset-Holders:
Public & Private
Liquidity Providers:
Exploring exchanges
Escrow:
None
Code Auditor:
TBD
Time to Launch:
April 25th, 2017
Pag papalabas ng Impormasyon
Amount on issue:
51m VER
Total Supply:
100m VER
Ethereum
Issuance Domicile:
ERC20
Token Standard:
Memorableng katotohanan
Global Patents
Early 2014 priority
Pending
date -US, UK, EU,
China, Japan
Kasalukuyang
Live beta on bitcoin
public blockchain
ginagamit na
since 2013
Database:
Strong record calling Bear/Lehman/RIM/
big macro/fintech
Android
trends

kabuuang
ipamamahagi:
Hanggang 51mln Ver

VER kada ETH:30.30,20%Disc.day 1,10%
Day2, dropping 100bp per diem
thereafter

1 ETH =$47.29 USD.
1 BTC = $1,179.94
Pricing as of April 15th, 2017

Deskripsyon: Ang Veritaseum ay isang smart contract-based, peer-to-peer wallet interface (in beta)
na sa kasalukuyang gumagana sa Bitcoin blockchain (na isasalin sa Ethereum). Pinapayagan nito ang
mga di-teknikal na indibidwal at entidad na gumawa, pumasok at mamahala ng smart contracts
direkta sa ibang walang pahintulot na 3 rd party. Ito ang pinaka-unang naisulat sa publiko o sa pribadong
blockchain.
Mga problemang nabigyan ng lunas:Institusyong pinansya na kumokontrol sa halos lahat ng
pandaigdigang transaksyon na may astructural deficiency sa kanilang business model – overcompensation.
hanggang 60% ng gross revenues ay ibinabayad sa mga empleyado. Ang “structural deficiency” sa modelo
ng pinansyal na entidad ng negosyo ay naipasa sa mas mataas na gastos, direkta sa mga mamimili ng
produktong pinansyal at mga sebisyo . Ang mga mataas na mga gastos ay madalas na ipinakikilala ang kanilang
sarili sa asal na sumasakop sa higit pa sa mas mataas na cost – higher transaction friction, mga salungatan
ng interes , material counterparty at mga panganib sa credit, etc. Ang Veritaseum ay gumagamit ng
smart contracts at blockchain technology upang panhutulutan ang mga indibidwal at entidad upang humarap
direkta sa isa 't -isa sa peer-to-peer fashion, na may kapital na-escrow sa blockhain na binabantayan sa smart
contract-enforced, sinang tuntunin. Dahil sa likas na katangian ng “smart contracts”,Ang kasunduan ay hindi
pwedeng masira,ang kontrata ay hindi pwede malabag at higit sa lahat, Ang bawat panig ay kailangan
maghatid sa anumang pangyayari.Ginagawa ito ng walang mataas na binabayarang "staff" na nabubuhay sa
pinansyal na entidad sa mga gastos na kapansing-pansin na mas mababa kaysa sa status quo.Ang Veritaseum
ay pinapayagan ang software na hinihimok ng peer-to-peer capital market nang walang brokerages, mga
bangko o tradisyonal na palitan.
Mga nalalapit na produkto at serbisyo: Ang Veritaseum ay may global (US, UK, EU, China, Japan)
patenteng pag-gastos para sa mga aplication ng kanilang teknolohiya para sa P2P letters of credit at P2P
value trading for ( namay gumaganang beta na nagpapatakbo sa kalakalan ng pagkakalantad sa loob ng
25k tickers ng stocks/bonds/forex/commodities) nangunguna sa lahat ng katulad na aplikasyon mgmt. na
may alam, ref. pg 18 ).
DAOs (digital autofocus organizations) ay idinidisenyo upang pagitnaan ang mga negosyo na may mataas
na gastos sa mapapagitan ng pag-aalok ng mga katulad na serbisyo na malapit sa zero margin. habang
ang funneling analysis at infrastructure business sa Veritaseum.( full description).
Panganib:Nakasasalay sa availability at katatagan ng Ethereum public blockchain. Ang Veritaseum ay pinipilit na
maging platform agnostic. ngunit tao/buwan(ang minimum) ay kinakailangan upang muling isulat para sa ibang
blockchain. Ang regulasyon ay higit na sinusunod sa oras ng inobasyon. samakatuwid, merong kalabuan. Kung
ang Veritasuem ay magtagumpay, Mabilis na magkakaroon ng kompetisyon. Maraming institusyon tapos ng
magbigay ng patenteng aplikasyon sa iba't ibang blockchain.
Gamit ng digital asset: Pananaliksik at pagunlad:30%;Sales, Marketing, Business Development:30%;
Operaksyon:13%; Legal:10%; Reserba 10%;DAO liquidity provisions: 7%
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