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TERMOS E CONDIÇÕES RELATIVAS AO token VENDA
Ultima atualização: 03 de dezembro de 2018

LEIA ESTES TERMOS E CONDIÇÕES ( “T & C”) com cuidado. Ao participar e contribuir para
ANYABEX (LTD) PTY, para distribuição e compra de NUCLUS DINHEIRO OU NUCLUM TOKENS (
“NLM”), durante o lançamento aéreo antes e durante VENDA TOKEN PREFERENCIAL, você aceitará
ALÉM recuperar e ficar vinculado por estes T & Cs e todos os termos aqui incorporada por referência.
Ao aceitar estes T & CS, você será entrar em um acordo vinculante com a ANYABEX decoro
LIMITADA. ESTES T & Cs contêm disposições que afetam seus direitos legais. OBSERVE QUE
CLÁUSULA 19 contém uma cláusula de arbitragem obrigatória. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM
ESTES T & Cs, parar de participar e não contribuem para a distribuição e COMPRA DE NLM e navegar
LONGE DO SITE VENDA token e INTERROMPER SUA PARTICIPAÇÃO NO SEGUINTE ou aderir
RELACIONADOS canais de mídia sociais relacionados com esta iniciativa.
PARTES relativa a estes T & Cs
AnyABEX (Pty) Ltd é uma empresa constituída e registada na África do Sul com número de registro
116173 e é o criador de seu próprio símbolo proprietária conhecida como a 'NUCLUM TOKEN' ( “NLM”)
ou 'Lums' sob estes T & Cs (a “Companhia “) e referências nestes T & Cs
para‘NUCLUM’‘Companhia’,‘nós’,‘nosso’ou‘nós’será para AnyABEX (Pty) Ltd e seus respectivos
sucessores em interesses e cessionários.
As referências nos estes T & Cs para “Contribuinte”, “seu” ou “você” é a pessoa / entidade que participa
e assim inequivocamente aceita estes T & Cs e concorda em e contribui para a Companhia conforme
estabelecido no e sobre os termos de estes T & Cs. Você, pessoalmente, devendo a Companhia em
conjunto ser referido como “Partes” e referências a uma “Parte” deve ser o único relevante delas,
consoante o contexto.
NUCLUS próxima geração totalmente inclusiva PLATAFORMA economia digital
Nuclus é uma plataforma de mercado blockchain atacado (a “Plataforma Nuclus”). Nuclus é
desenvolvido para permitir a realização de vendas e Mangement ordem mundial de Sub-Sahariana
servindo novos compradores e realização dos objetivos comerciais e objetivos de programas de
desenvolvimento econômico no país local. Nós estamos criando a próxima geração Economia Digital
plenamente inclusiva - a convergência da ubiquidade móvel e blockchain é desbloquear possibilidade
de cross-border e comércio internacional. A plataforma promove aumento de volume de transações e
à utilização da Nuclus dinheiro ou NUCLUM símbolo (NLM) através de incentivos de participação. Para
uma descrição mais detalhada da Plataforma Nuclus, consulte:
a) o Nuclus token e website informações: https://nuclus.co
b) o Nuclus Platform eCommerce: https: /nuclus.io
c) o Nuclus White paper: https://nuclus.co/wp-content/uploads/2018/11/Technical-White-Paper7th-Edition.pdf
d) Nuclus Twitter:https://twitter.com/nuclusco
e) Nuclus LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/nuclus.co/
f) Nuclus Facebook:https://facebook.com/Nuclusco/
g) Nuclus Telegram:https://t.me/NUCLONOMY
h) Nuclus Relações com Investidores:https://nuclus.co/investor-relations/
i) a
plataforma de eCommerce Nuclus
vídeo (uma cópia de
do
qual
posso estar encontrado
em:
a. https://nuclus.co/wp-content/uploads/2018/10/concept-video-1-1.mp4
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(Colectivamente referidos como o “Material Projeto”)
A informação contida no Nuclus White paper e no site da Nuclus são de natureza descritiva apenas,
não são vinculativas e não fazem parte destes T & Cs
Se você tiver quaisquer perguntas relativas a estes T & Cs, entre em contato conosco
info@nuclus.co .

VOCÊ E DA EMPRESA ACORDAM NO SEGUINTE:
1.

Âmbito de T & Cs

1.1

Salvo disposição em contrário estabelecido nestes T & Cs, estes T & Cs (incluindo quaisquer
termos aqui incorporados por referência) regem apenas a sua participação e contribuição para
a Companhia para a compra de NLM durante o período de contribuição (como tal termo é
definido na cláusula 3.1 abaixo).

1,2

O uso de NLM em conexão com a prestação ou recebimento de produtos e serviços na
plataforma Nuclus, estarão sujeitos com e regido por esses outros aplicáveis termos, condições
e políticas relacionadas com o uso do eCommerce Platform Nuclus (os “Termos de plataforma”
). Tais Termos plataforma será disponibilizada aos utilizadores Nuclus Plataforma, se e quando
a Plataforma Nuclus é desenvolvido com sucesso, implantado e em pleno funcionamento e
comercializado.

2.

Período de contribuição

2.1

As contribuições podem ser feitas durante um período de tempo definido ( “Contribuição
Período”). O período de contribuição terá início em 5 de Dezembro de 2018, cerca de 09:00,
horário do Pacífico e termina no início de (i) 1 de Janeiro de 2018, cerca de 12:00, hora do
Pacífico; ou (ii) qualquer outra hora como Empresa publica um aviso de conclusão da venda
token no site da Nuclus (as “Condições de Conclusão”).

2.2

Contribuinte deve ser obrigado a verificar o site da Nuclus e canais sociais, a fim de assegurar
que qualquer contribuição é feita antes da conclusão do período de contribuição. Contribuintes
que enviem a sua contribuição após a conclusão do período de contribuição notificado pela
Companhia no âmbito desta cláusula 2, o risco de perder toda a sua contribuição e não será
responsável por recuperar ou retornar quaisquer contribuições para o contribuinte, nem
seremos responsáveis ou responsável por quaisquer perdas incorridas pelo contribuinte a este
respeito.

3.

Criação e edição da NLM através do Sistema Inteligente contrato

3.1

Empresa tem implantado um sistema de contrato inteligente (o “Sistema de contrato
inteligente”) na blockchain Ethereum para efeitos de criação de NLM e emissão de tais NLM
para Ethereum carteira do Contribuinte. NLM deve ser baseado no padrão de token ERC20 e
destina-se a ter a funcionalidade definido no apêndice 1.

3.2

Empresa já havia implantado um contrato inteligente criada manualmente que agora é
considerado obsoleto em atender as necessidades da empresa ea venda de Token. Tal
contrato inteligente serátrancada e fichas previamente distribuídos re-emitidos através do
Smart contato do sistema.

3.2

O sistema de contrato inteligente devem ser disponibilizadas para receber contribuições
durante o período de contribuição.
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3,3

O número máximo de NLM disponível durante o período de contribuição será de 100.000.000
NLM.

3,4

Após a satisfação de uma das condições de conclusão descritos na cláusula 2.1, qualquer NLM
não vendido do montante destinado à Venda token descrito na cláusula 3.3 será retido pela
Companhia.

3,5

O número total de NLM criado pela Companhia deverão ser de 1.000.000.000 NLM (o
“Fornecimento de token”), dos quais:
a)

100.000.000 NLM devem estar disponíveis durante o período de contribuição inicial e
pré-venda

b)

400.000.000 NLM devem estar disponíveis durante o principal período de vendas
Contribuição

c)

300.000.000 NLM será retido pela Companhia.

d)

150.000.000 NLM será distribuído entre os conselheiros e / ou empregados, sujeitas a
seus respectivos horários de aquisição de direitos que possam ser acordadas entre a
Companhia e um consultor e / ou funcionário relevante.

e)

50.000.000 NLM estará disponível para distribuição aos Airdrop participantes antes do
token venda como recompensa para a conclusão do conjunto de tarefas associadas e
derivados naquele ponto no tempo. O Airdrop foi facilitada através de um Bot Google
Forma e Telegram que foi usado para rastrear as atividades e atribuir NLM para tarefas
concluídas.

4.

Método de Contribuição

4.1

Você pode contribuir para a Companhia durante o Venda token nas seguintes moedas
calculados no momento do token Venda aproximadamente da seguinte forma: Éter ( “ETH”) de acordo com a cláusula 4.2, desde que o valor mínimo que você pode contribuir
sob estes T & Cs será o equivalente mínimo ETH de 68 dólar americano. A criação e emissão
de NLM deve ser iniciada pelo Contribuinte transferência de uma quantidade de ETH (a
“Contribuição Valor”) durante o período de contribuição na forma descrita nesta cláusula 4.
Bitcoin ( “BTC”) de acordo com a cláusula 4.2, desde que o valor mínimo que você pode
contribuir sob estes T & Cs será o equivalente mínimo BTC de 68 dólar americano. A criação
e emissão de NLM deve ser iniciada pelo Contribuinte transferência de uma quantidade de
BTC (a “Contribuição Valor”) durante o período de contribuição na forma descrita nesta
cláusula 4.
EOS ( “EOS”) de acordo com a cláusula 4.2, desde que o valor mínimo que você pode contribuir
sob estes T & Cs será o seu equivalente mínimo EOS de 68 dólar americano. A criação e
emissão de NLM deve ser iniciada pelo Contribuinte transferência de uma quantidade de EOS
(a “Contribuição Valor”) durante o período de contribuição na forma descrita nesta cláusula 4.
Litecoin ( “LTC”) de acordo com a cláusula 4.2, desde que o valor mínimo que você pode
contribuir sob estes T & Cs será o mínimo LTC equivalente a 68 USD. A criação e emissão de
NLM deve ser iniciada pelo Contribuinte transferência de uma quantidade de LTC (a
“Contribuição Valor”) durante o período de contribuição na forma descrita nesta cláusula 4.

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4,2

Contribuições a serem feitas na ETH devem ser enviadas a partir de uma carteira
Ethereum em relação ao qual você pode identificar a sua chave pública e devem ser
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enviadas exclusivamente para o endereço do Sistema Contrato inteligente especificado
no site Venda Token de acordo com esta cláusula 4.2. O seu endereço de carteira Ehtereum
serão obrigados a verificar a sua contribuição para a Companhia e para permitir Companhia a
emitir NLM a você através do Sistema de contrato inteligente (conforme descrito na cláusula
3).
4.3

Na medida em que qualquer site de terceiros, serviço ou smart-contrato oferece para receber
contribuições e emissão NLM ou facilita a alocação ou transferência de NLM de forma alguma
durante o período de contribuição, tais sites ou serviços de terceiros são, a menos que
expressamente definido nestes T & Cs ou mencionadas no site Nuclus, Nuclus Platform
eCommerce não autorizada pela Empresa nem têm qualquer relação jurídica ou comercial de
qualquer forma com Company, o site e eCommerce Platform Nuclus ou NLM.

4,4

Para receber NLM, Contribuintes deve ter uma carteira Ethereum que suporta o padrão
símbolo ERC20 (Em outras palavras Ethereum carteira do Contribuinte deve possuir infraestrutura técnica que seja compatível com a recepção, armazenamento e transferência de
NLM, sendo tokens que são criados com base na ERC20 padrão token). A Companhia reservase o direito de prescrever condições adicionais relativas aos requisitos específicos da carteira
a qualquer momento agindo em seu critério exclusivo e absoluto.

4,5

Sem prejuízo do cumprimento das disposições anteriores desta cláusula 4, a entrega de NLM
a do Participante ou o endereço Ethereum do contribuinte deve ser feita automaticamente pelo
regime de contrato inteligente ou em torno do termo do período de contribuição, desde que:
a)

riscos de mineração identificadas nos estes T & Cs; e

b)

blockchain ordinária períodos de espera para tokens ERC20 na Ethereum
Blockchain,

desde que onde não é possível entregar NLM ao Participante do e endereço carteira Ethereum
do Contribuinte dentro dos prazos previstos por esta cláusula 4.5, a Companhia deverá exercer
esforços razoáveis para providenciar para que a entrega deve ser feita dentro de um prazo
razoável após o termo da Contribuição período ou disponível no momento.
4,6

Sem garantia de entrega podem ser fornecidas devido à natureza técnica do Ethereum
Blockchain Platform sujeito à cláusula 4.5.

5.

NLM Preço

5.1

Para calcular o NLM a ser alocado seguindo uma contribuição, Companhia deverá utilizar os
seguintes métodos de alocação nesta cláusula 6.

5.2
O preço por NLM serão denominados em dólares norte-americanos ( “USD”), e o preço base
de NLM será
0,0056 USD = 1 NLM
5,3

Para contribuições recebidas na ETH, o NLM a ser atribuído ao Contribuinte pela Companhia
será calculado automaticamente pelo regime de contrato inteligente que deve realizar o cálculo
por:
a)

obter o preço de mercado média diária de 1 ETH em USD a partir de
https://www.gdax.com (E onde nenhuma taxa é disponibilizada a partir de
https://www.gdax.com a Companhia deverá alterar o sistema de contrato inteligente e
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definir uma taxa a seu exclusivo critério baseado em uma taxa média de câmbio de
três ou mais trocas cripto-moeda) para o dia anterior ao dia em que o período de
contribuição começa ou, se posterior, no critério da Companhia, a data em que tal
contribuição é recebido pela Companhia (a “Taxa Ether”);
b)

dividindo o valor da contribuição recebida na ETH pela Ether Taxa, a fim de trabalhar
para fora o dólar americano equivalente recebido (o “USD / ETH Equivalent”);

c)

dividindo o equivalente em USD / ETH em 0,67, a fim de determinar o NLM a ser
alocada (o “NLM Alocação”);

d)

arredondamento para dezoito casas decimais nos casos em que a alocação NLM é
uma fração de um número inteiro.

5,4

Empresa não será responsável por quaisquer perdas que possam ser sofridas pelo participante
ou Colaborador como resultado da metodologia de conversão descrito na cláusula 5.3, nem
seremos responsáveis por quaisquer erros nas taxas de câmbio publicada no
https://www.gdax.com ou por qualquer troca de cripto-moeda a partir do qual podemos obter
taxas de câmbio de acordo com tais metodologias de conversão.

6.

Recusas, suspensão e cessação de Contribuições

6.1

Empresa impôs uma meta contributo agregado mínimo equivalente a 170.000 USD (o
“objectivo mínimo”). Se na conclusão do período de contribuição, a soma total de todas as
contribuições recebidas pela empresa é menor do que a meta mínima, Companhia deverá,
dentro de um período razoável de tempo, exercer esforços razoáveis para providenciar para
que as contribuições são retornados para todos os contribuintes, incluindo o Contributor .

6.2

Empresa reserva-se o direito de recusar ou rejeitar quaisquer contribuições feitas a qualquer
momento no nosso critério exclusivo e absoluto. Na medida em que nos recusamos ou rejeitar
uma contribuição, vamos exercer esforços razoáveis para providenciar para que a contribuição
é devolvido ao Contribuinte à carteira Ethereum a partir do qual a contribuição foi feita (como
o caso), no entanto, nós não garantimos , representar ou oferecer quaisquer garantias de que
teremos sucesso ser capaz de recuperar e / ou devolver quaisquer dessas contribuições, e em
qualquer caso, você aceita que qualquer retorno de sua contribuição será líquido de quaisquer
taxas de mineração aplicadas no momento a contribuição é feita e depois disso até retornado
(se assim for retornado).

6,3

Sujeito à cláusula 6.1 e 6.2 e, exceto na medida exigida pela lei aplicável, todas as
contribuições recebidas pela Companhia no âmbito destes T & Cs são finais e contribuinte não
terá direito a reclamar qualquer reembolso ou reembolso das contribuições da Companhia, e
não terá quaisquer direitos ou interesses em quaisquer montantes assim contribuiu.

6,4

A qualquer momento antes da satisfação das Condições de conclusão, Empresa pode
suspender temporariamente ou abortar a venda de token de segurança ou quaisquer outras
razões para concluir a abortar de forma permanente. Qualquer suspensão ou de anulação do
token Venda será considerada como início a partir do momento em que a Empresa publica um
aviso para esse efeito no seu site e canais sociais.

6,5

Durante todo o período de suspensão ou no caso em que o período de contribuição é abortada,
o sistema de contrato inteligente não será mais capaz de receber e aceitar contribuições, criar
NLM e / ou emissão NLM para participantes ou colaboradores. Contribuintes que nos enviam
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contribuições (depois de se publicar um aviso de que a venda de token tiver sido suspensa ou
cancelada de acordo com a cláusula 6.4) o risco de perder toda a sua contribuição e não será
responsável por recuperar ou retornar quaisquer contribuições para o contribuinte, nem
seremos responsáveis por quaisquer perdas incorridas pelo contribuinte a este respeito.
Contribuintes são, portanto, fortemente aconselhados a verificar o nosso site ou canais sociais
antes de enviar uma contribuição para o sistema de contrato inteligente.
7.

Funcionalidade de token

7.1

A propriedade de NLM carrega nenhum direito, seja expressa ou implícita, à excepção de um
direito potencial futuro limitado ou expectativa de usar e interagir com o eCommerce Platform
Nuclus que possam ser disponibilizados de tempos em tempos, (conforme descrito na Tabela
1), se e na medida do eCommerce Platform Nuclus é desenvolvido com sucesso e implantado,
na produção e totalmente comercializado. Qualquer potencial futuro direito ou expectativa
relativa à transmissão e recepção de serviços na eCommerce Platform Nuclus está sujeita a
quaisquer restrições e limitações estabelecidas nestes T & Cs e / ou os Termos plataforma de
comércio eletrônico (conforme aplicável).

7,2

Você reconhece e aceita que NLM não representam ou constituem:
a)

qualquer direito de propriedade ou participação, participação, equidade, segurança,
comodidade, ligação, instrumento de dívida ou qualquer outro instrumento financeiro
ou de investimento com direito equivalentes;

b)

qualquer direito de receber as receitas futuras, ações ou qualquer outra forma de
participação ou governança direito de, ou relacionados com a Companhia, e / ou a
plataforma eCommerce Nuclus;

c)

qualquer forma de dinheiro ou de curso legal em qualquer jurisdição, nem constituem
qualquer representação de dinheiro (incluindo moeda electrónica); ou

d)

a prestação de quaisquer bens e / ou serviços como na data em que estes T & Cs
formam um acordo vinculativo entre as partes.

7.3

Proteções oferecidas pela lei aplicável em relação à aquisição, armazenamento, venda e / ou
transferência dos instrumentos e / ou investimentos dos tipos referidos nos incisos da cláusula
7.2 não se aplica a qualquer participação e contribuição feita sob estes T & Cs para a aquisição
de NLM ou para o seu armazenamento, venda e / ou transferência de NLM.

7,4

A Companhia não faz nenhuma garantia ou representações e oferece nenhuma garantia (em
cada caso, seja expressa ou implícita) que NLM confere quaisquer direitos reais e / ou
passíveis de exercício de utilização, funcionalidade, características, finalidade ou atributos em
conexão com o eCommerce Platform Nuclus, como bem como quaisquer garantias de título ou
garantias de comercialização de aptidão para uma utilização particular no que diz respeito ao
NLM ou a sua funcionalidade, ou no que diz respeito ao comércio electrónico Plataforma
Nuclus. O participante ou Contribuinte entende, reconhece e concorda que a Companhia não
faz representações ou garantias que NLM confere quaisquer direitos reais ou exercíveis de
uso, funcionalidade, características, finalidade ou atributos em conexão com o eCommerce
Platform Nuclus. Como um resultado,

8.

Representações e garantias do contribuinte
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8.1

Ao participar do token Venda e participar ou enviando uma contribuição para a Companhia,
você declara e garante as questões previstas no Anexo 2 destes T & Cs.

9.

riscos
Você reconhece e concorda que o envio de uma contribuição para a Companhia, a criação e
emissão de NLM e os esforços da Companhia para promover o uso do eCommerce Platform
Nuclus, incluindo, sem desenvolvimento limitação e implantação e operação dos mesmos, traz
riscos financeiros, regulamentares e de reputação significativos, incluindo mas não limitados
aos estabelecidos no Anexo 3 destes T & Cs.
Fazendo uma contribuição para empresa e aceitação destes T & Cs EXPRESSAMENTE E
FINALMENTE reconhece, aceita e assumir todos estes riscos definido no apêndice 3.

10.

Auditoria do Sistema Inteligente contrato

10.1

Empresa deve exercer esforços razoáveis para ter o sistema de contrato inteligente auditado
e aprovado por especialistas técnicos em relação a precisão e segurança do código
subjacente.

10.2

Não obstante cláusula 10.1, a tecnologia de contrato inteligente ainda está em um estágio
inicial de desenvolvimento e sua aplicação é atualmente de natureza experimental, o que
acarreta riscos operacionais, tecnológicos, financeiros, regulatórios e de reputação
significativos. Por conseguinte, embora qualquer auditoria conduzida deve elevar o nível de
segurança e precisão do sistema de contrato inteligente, você reconhece, compreender e
aceitar que a auditoria não constitui qualquer forma de garantia, representação ou garantia
(em cada caso, seja expressa ou implícita) que o sistema de contrato inteligente e NLM estão
aptos a uma finalidade específica ou que eles estão livres de quaisquer defeitos, fraquezas,
vulnerabilidades, vírus ou bugs que poderiam causar, nomeadamente, a perda total das
contribuições ETH, e / ou NLM.

11.

Segurança
Você é responsável pela implementação de todas as medidas razoáveis e apropriadas para
proteger a carteira, cofre ou outro mecanismo de armazenamento que você usa para enviar
uma contribuição para a Companhia e para receber e armazenar NLM que são emitidos a você
pelo regime de contrato inteligente, incluindo qualquer chave privada requisite (s) ou outras
credenciais necessário para aceder a tal mecanismo (s) de armazenamento. Se a sua chave
privada (s) ou outras credenciais de acesso são perdidos, você pode perder o acesso a sua
NLM. Empresa não será responsável por quaisquer medidas de segurança relativas ao seu
recebimento, posse, o armazenamento,

12.

Direito de solicitar informações

12.1

Antes de você é capaz de fazer uma contribuição para a Companhia ou em qualquer
momento depois de fazer uma contribuição, podemos (em nosso critério exclusivo e
absoluto):
a)

pedir-lhe para fornecer certas informações e documentação para fins de cumprimento
de qualquer “conheça o seu cliente” ou obrigações similares a que podemos estar
sujeitos; e
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b)

determinar que é necessário para obter outras informações sobre você, a fim de
cumprir com as leis e regulamentos aplicáveis em conexão com a criação e emissão
de NLM para você.

12.2 Você concorda que deverão, imediatamente, mediante pedido, o fornecimento de tais
informações e documentos da Companhia que possam ser razoavelmente solicitado por nós nos
termos da cláusula 12.1, a fim para nós:
a)

realizar, para nossa satisfação, todas as medidas necessárias “conheça o seu
cliente” e outras verificações semelhantes que podem ser obrigadas a executar; e

b)

assegurar, para nossa satisfação, que temos cumprido com todas as leis e
regulamentos aplicáveis em conexão com a criação e emissão de NLM para você como
contemplados por estes T & Cs.

12,3

Você reconhece e aceita que poderemos recusar ou rejeitar qualquer contribuição para a
compra de NLM até que você forneça todas as informações e documentação que podemos
solicitar ao abrigo desta cláusula 12 e determinamos que é permitido para criar e emissão NLM
a você sob a lei aplicável .

13.

Anti-Lavagem de Dinheiro, Sanções Econômicas, Anti-Suborno e Anti-Boicote

13.1

Identidade dos seus autores e Beneficial Owners. Nem o contribuinte, nem qualquer de seus
afiliados ou beneficiários diretos ou indiretos; (I) aparece nas Cidadãos Especialmente
Designados e Bloqueado Pessoas Lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do
Departamento do Tesouro ( “OFAC“) dos Estados Unidos, nem são de outra forma um partido
com o qual a Companhia está proibido de lidar sob a leis dos Estados Unidos; (Ii) é uma pessoa
identificada como uma organização terrorista em quaisquer outras listas relevantes mantidos
por autoridades governamentais; ou (iii) a menos que divulgado de outra forma por escrito à
Companhia antes da data do presente Acordo, é uma figura sênior político estrangeiro, ou
qualquer membro da família imediata ou colaborador próximo de uma figura política externa
sênior. O Contribuinte representa mais longe e garante que, se for o caso, o contribuinte: (I)
realizou devidas diligências no que diz respeito a todos os seus beneficiários efectivos; (Ii)
estabeleceu as identidades de todos os proprietários benéficos diretos e indiretos e a fonte de
cada fundo benéfico; e (iii) irá reter provas dessas identidades, qualquer fonte de fundos e
qualquer diligência.

13.2

Origens e Aplicações de Recursos. O Contribuinte representa, garante e concorda que:
a)

nenhum pagamento ou outra transferência de valor para a Companhia e nenhum
pagamento ou outra transferência de valor para o contribuinte deve fazer com que a
empresa estar em violação das leis aplicáveis Federal dos EUA ou estado ou fora dos
EUA ou regulamentos, incluindo, sem limitação, anti- lavagem de dinheiro, sanções
econômicas, leis ou regulamentos anti-suborno ou anti-boicote, a união e
fortalecimento América, fornecendo ferramentas adequadas para interceptar e obstruir
o Terrorismo Act de 2001, ou os vários estatutos, regulamentos e ordens executivas
administrados pela OFAC ( “ Regulamentos do OFAC “).

b)

nenhum pagamento ou outra transferência de valor para a Companhia é ou será
derivado, prometidos para o benefício de, ou relacionados de alguma forma a, (i) o
governo de qualquer país designada pelo Secretário de Estado dos EUA como um país
de apoio internacional terrorismo, (ii) propriedade que está bloqueado sob quaisquer
regulamentos OFAC ou que seriam bloqueados nos termos dos Regulamentos OFAC
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se fosse sob a custódia de um nacional dos EUA, (iii) pessoas às quais US nacionais
não podem legalmente exportar serviços, ou com quem nacionais dos EUA não pode
legalmente realizar operações ao abrigo dos regulamentos do OFAC, (iv) o governo de
qualquer país que tenha sido designado como um país não-cooperativo ou designados
pelo Secretário do Tesouro dos EUA como a lavagem de dinheiro ou (v) direta ou
indiretamente, qualquer ilegal actividades. O Contribuinte reconhece que,
c)

todos os pagamentos ou outra transferência de valor para a Companhia pelo
contribuinte será feito através de uma conta (ou endereço público moeda virtual cujos
associados equilíbrio, direta ou indiretamente, foi financiado por essa conta) localizado
em uma jurisdição que não aparece na lista dos países boicotados publicados pelo
Departamento de Tesouro dos Estados Unidos nos termos do § 999 (a) (3) do Código
da Receita Federal, em vigor no momento do pagamento ou outra transferência do
valor. No caso em que o contribuinte seja, recebe depósitos de, faz pagamentos ou
realiza operações relativas a uma instituição bancária não-US (a “Non-US Bank“) em
conexão com a aquisição de Tokens, o Non-US Bank: ( 1) tem um endereço fixo, que
não seja um endereço electrónico ou uma caixa de correios,

13,3

informação adicional. O Contribuinte irá fornecer à Companhia a qualquer momento durante a
existência da Companhia quaisquer informações que a Companhia determina ser necessário
ou apropriado (i) em conformidade com o anti-dinheiro leis de lavagem, anti-terrorismo leis,
regras e regulamentos e ou todas as leis e regulamentos de qualquer jurisdição aplicável e
semelhantes (ii) para responder a pedidos de informação sobre a identidade e ou fonte de
recursos do Contribuinte de qualquer autoridade governamental, organização de autoregulação ou instituição financeira em conexão com o seu anti-lavagem de dinheiro
procedimentos de conformidade, ou atualizar essa informação. O Contribuinte entende e
reconhece que a Companhia pode ser obrigado a relatar qualquer ação ou falha em cumprir
com os pedidos de informação e a revelar a identidade de autoridades governamentais,
organizações de auto-regulação e instituições financeiras, em determinadas circunstâncias,
sem notificar o contribuinte que a informação tem sido tão fornecidos. O Contribuinte
compreender e concorda que qualquer falha da sua parte para cumprir esta cláusula 13.3
permitiria a Companhia de rescindir o contrato com o contribuinte e exigir que o confisco de
qualquer Tokens anteriormente entregue ao Contribuinte.

13,4

Apresentação de relatórios de atividades suspeitas. O Contribuinte reconhece e concorda que
a Companhia, em conformidade com anti-lavagem de dinheiro estatutos, regulamentos e
objetivos, pode apresentar voluntariamente ou conforme exigido por lei, um relatório de
atividades suspeitas ( “SAR“) ou qualquer outra informação com as agências governamentais
e Polícia que identificar transações e atividades que a Companhia razoavelmente determinar
a ser suspeito, ou é exigido por lei. O Contribuinte reconhece que a Companhia é proibido por
lei, de divulgar a terceiros, incluindo o contribuinte, qualquer SAR apresentação em si, ou o
fato de que a SAR foi arquivada.

13,5

cumprimento voluntário. O Contribuinte entende e concorda que a Empresa não pode ser
obrigado a cumprir quaisquer requisitos de lavagem de US anti-dinheiro, mas decidiu cumprir
voluntariamente com tais requisitos, como a Companhia considerou adequada a seu exclusivo
critério. O Contribuinte concorda em cooperar com a Companhia que possam ser necessárias,
na opinião razoável da Companhia em conexão com tal cumprimento.

14.

Indenização

14.1

Contributor Indenização. Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, o contribuinte
deverá indenizar, defender e isentar a Companhia e companhia de funcionários, executivos,
diretores, empreiteiros, consultores, acionistas, fornecedores, vendedores, prestadores de
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serviços, empresas matrizes, subsidiárias, afiliadas, agentes, representantes, antecessores,
sucessores e cessionários ( “companhia Partes indenizadas”) de e contra todos ou ameaça
reivindicações, ações judiciais, danos, prêmios, julgamentos, as perdas, as investigações
(formal ou informal), passivos, obrigações, multas, juros, taxas, despesas (incluindo, sem
limitação, honorários e despesas razoáveis de advogados) e custos (incluindo, sem limitação,
custas judiciais, custos de liquidação e os custos de perseguir indenização e seguro), de
qualquer tipo e natureza que seja, se alegado pelas partes indenizadas ou de terceiros,
incluindo autoridades governamentais, e se conhecidos ou desconhecidos, previstos ou
imprevistos, vencidas ou não vencidas, ou suspeita ou insuspeita, de direito ou equidade, seja
em delito, contrato ou de outra forma (coletivamente, “Reivindicações” ) decorrentes ou
relacionadas a (i) a aquisição de Contribuinte ou uso de tokens; (I) o desempenho ou não
desempenho das responsabilidades do Colaborador ou obrigações sob estes T & Cs; (Iii)
violação destes T & Cs do Contribuinte; (Iv) qualquer imprecisão em qualquer representação
ou garantia do contribuinte; (V) violação do Contribuinte de quaisquer direitos (incluindo, mas
não limitado a, direitos de propriedade intelectual) de qualquer outra pessoa ou entidade, ou
(vi) qualquer ato ou omissão do Contribuinte que é negligente, ilegal ou constitui dolo.
14.2

Limitação de responsabilidade. Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, o contribuinte
renuncia a qualquer direito de ação contra qualquer Parte indenizada empresa que iria dar
origem a qualquer tipo de responsabilidade por parte de qualquer Parte indenizada Companhia
em decorrência de (i) a incapacidade do Contribuinte para usar as fichas ou a plataforma,
incluindo como resultado de qualquer interrupção ou suspensão da Plataforma, falta de
energia, de manutenção, defeitos, falhas do sistema ou outras interrupções, (ii) o custo da
compra de bens ou serviços substitutos, (iii) qualquer investimentos, despesas ou
compromissos assumidos pelo contribuinte em relação a este Contrato ou o uso pelo
contribuinte da Plataforma ou (iv) qualquer acesso não autorizado, ou alteração de, ou a
eliminação, destruição, dano, perda ou falha no armazenamento de qualquer dados, incluindo
registros, chave privada ou outras credenciais, associados com quaisquer Tokens. Em
nenhuma circunstância a uma parte indemnizada Empresa será responsável perante a
Contributor (seja em contrato, ato ilícito, violação de dever legal, restituição ou outros) para
qualquer um dos seguintes tipos de perdas:
a)

b)

qualquer perda de lucros, perda de negócios, perda de receita ou lucro, perda de
contrato, perda ou depleção de boa vontade ou oportunidade de negócio, perda de
economias antecipadas ou perda semelhante; e
perdas e danos directos, indirectos, consequentes, especiais ou morais,

em cada caso, independentemente da causa da ação, se a parte indemnizada Companhia foi
avisada da possibilidade de tais perdas ou se essas perdas eram previsíveis.
14,3

Damages. Não obstante qualquer disposição na cláusula 14.2 em contrário, (i) as limitações e
exclusões de responsabilidade previsto na cláusula 14.2 não deverá limitar ou excluir
responsabilidade por negligência grave, fraude ou intencional, ou conduta dolosa de qualquer
partido e indenizada Company (ii) a responsabilidade solidária máxima da empresa Partes
indenizadas no agregado ao Contribuinte sob ou em conexão com estes T & Cs não deve
exceder o valor da contribuição.

15.

Propriedade intelectual

15.1

Nesta cláusula 15, “Direitos de IP da Companhia” significa em relação à Companhia, o NLM, o
token de Venda, a Plataforma eCommerce Nuclus e no site da Companhia, todas: (i) patentes,
invenções, desenhos, direitos de autor e direitos conexos, banco de dados direitos, know-how
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e informações confidenciais, marcas comerciais e ágio, nomes comerciais (registrados ou não),
e os direitos para requerer a inscrição; (Ii) todos os outros direitos de natureza semelhante ou
ter um efeito equivalente, em qualquer parte do mundo que actualmente existem ou são
reconhecidos no futuro; e (iii) todas as aplicações, extensões e renovações em relação a cada
um desses direitos.
15.2

Exceto quando expressamente estabelecido nestes T & Cs, você não tem direito, para qualquer
fim, a qualquer dos direitos de PI da Companhia. Iremos em todos os momentos manter a
propriedade, incluindo todos os direitos, títulos e interesses no e Direitos de IP da Companhia
e você compreender e aceitar que, fazendo uma contribuição para a compra de NLM em
conformidade com estes T & Cs você não deve:
a)

adquirir ou não o direito de Direitos de IP de qualquer empresa;

b)

fazer uma reclamação em relação aos Direitos de IP de qualquer empresa ou
quaisquer outros direitos equivalentes; ou

c)

uso, tentativa de usar, copiar, imitar ou modificar (no todo ou em parte) Direitos de IP
de qualquer empresa, exceto com o nosso consentimento prévio por escrito.

16.

Disclaimers

16,1

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável e salvo disposição em contrário por escrito
por nós:
a)

NLM são vendidos numa base “tal como está” e “como disponível”, sem quaisquer
garantias ou representações de qualquer tipo, e expressamente negamos todas as
garantias e representações relativas ao NLM (expressas ou implícitas), incluindo, sem
limitação, qualquer garantias implícitas de comercialização, adequação a um propósito
particular, título e não infracção;

b)

que não representa nem garante que NLM são confiáveis, atuais ou livre de defeitos,
atender às suas necessidades, ou que quaisquer defeitos serão corrigidos; e

c)

não podemos e não representa nem garante que NLM ou o mecanismo de entrega
para NLM estão livres de vírus ou outros componentes nocivos.

16.2

Nem estes T & Cs, nem a documentação do projeto constitui um prospecto ou documento de
oferta, e não são uma oferta de venda nem uma solicitação de uma oferta para comprar
qualquer investimento ou instrumento financeiro em qualquer jurisdição. NLM não devem ser
adquiridos para fins especulativos ou de investimento com a expectativa de fazer um lucro em
re-venda imediata ou futura.

16,3

Nenhuma autoridade reguladora examinou ou aprovado de qualquer uma das informações
constantes nestes T & Cs e / ou a documentação do projeto. Sem tal ação foi ou será tomada
de acordo com as leis, exigências regulatórias ou regras de qualquer jurisdição. A publicação,
distribuição ou divulgação destes T & Cs e / ou a documentação do projeto não implica que as
leis, exigências regulatórias ou regras foram cumpridas.

17.

Limitação de responsabilidade

17.1

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, em nenhuma circunstância deve:
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a)

Empresa ou qualquer empresa de Partes indenizadas será responsável por qualquer
perda direta, indireta, especial, incidental ou consequente de qualquer tipo (incluindo,
mas não limitado a, perda de receita, renda, negócios ou lucros, perda de contrato ou
a depleção de boa vontade , perda de economias antecipadas, perda de uso ou de
dados ou danos por interrupção de negócios ou qualquer perda afins) decorrentes ou
de alguma forma relacionados com a aquisição, armazenamento, transferência ou uso
de NLM ou de outra forma relacionados com estes T & Cs, independentemente de a
causa da ação, seja com base em contrato, ato ilícito (incluindo negligência), violação
de dever legal, restituição ou qualquer outra base legal ou equivalente (mesmo se a
Empresa ou qualquer das Partes da Empresa indenizadas foram avisados da
possibilidade de tais perdas e independentemente do facto de tais perdas eram
previsíveis); e

b)

a responsabilidade total da empresa ea empresa Partes indenizadas (em conjunto),
seja por contrato, delito (incluindo negligência), violação de dever legal, restituição ou
qualquer outra base jurídica ou equitativa, decorrentes ou relacionadas a estes T & Cs
ou o uso de ou incapacidade de usar NLM, exceder o montante da sua contribuição.

17.2

As limitações e exclusões de responsabilidade estabelecido na cláusula 17.1 não deverá limitar
ou excluir responsabilidade por negligência grave, fraude ou intencional, ou conduta dolosa de
qualquer Parte indenizada Company, nem deve limitar ou excluir quaisquer perdas para que,
como uma questão de lei aplicável, seria ilegal para limitar ou excluir a responsabilidade.

18.

Tributação

18.1

Você é o único responsável por determinar se a sua contribuição para a Companhia para os
fins descritos abaixo, a transferência de ETH, BTC, EOS, LTC, a criação, posse, uso, venda,
transferência ou liquidação da NLM, o potencial de valorização ou depreciação do valor da
NLM ao longo do tempo (se houver), a alocação de NLM e / ou qualquer outra ação ou
transação contemplada por estes T & Cs ou relacionados com o eCommerce Platform Nuclus
dará origem a quaisquer implicações fiscais de sua parte.

18,2

Também é o único responsável pela retenção, coleta, declaração, pagamento, liquidação e /
ou remeter quaisquer e todos os impostos às autoridades fiscais apropriadas em tal jurisdição
(s) em que você pode ser obrigado a pagar impostos. Empresa não será responsável pela
retenção, coleta, declaração, pagamento, liquidação e / ou remeter quaisquer impostos
(incluindo, mas não limitado a, qualquer renda, ganhos de capital, vendas, valor acrescentado
ou imposto similar) que podem surgir a partir de sua contribuição e aquisição de NLM ou em
conexão com estes T & Cs.

18,3

Você concorda em não segurar Companhia ou qualquer empresa de Partes indenizadas
responsável por qualquer responsabilidade fiscal associado ou decorrente da criação, posse,
uso ou liquidação de NLM ou qualquer outra ação ou transação relacionada com o eCommerce
Platform Nuclus.

19.

Resolução de Disputas por arbitragem

POR FAVOR, LEIA A seguinte cláusula cuidadosamente porque contém algumas medidas, como um
VINCULAÇÃO CLÁUSULA DE ARBITRAGEM E AÇÃO COLETIVA RENÚNCIA, que afetam seus
direitos legais. ESTA CLÁUSULA requer que você para arbitrar CERTAS litígios e reclamações COM
NUCLUS E LIMITA A maneira pela qual você pode procurar FRANQUIA DE US.
19.1

Processo arbitral. Com exceção de quaisquer disputas, reclamações, fatos, ações, causas de
ação, demandas ou processos (coletivamente, “Controvérsias”) em que qualquer das Partes
busca medida cautelar ou outra para a alegada utilização ilegal de propriedade intelectual,
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incluindo, sem limitação, direitos autorais , marcas comerciais, nomes comerciais, logotipos,
segredos comerciais ou patentes, você e da Empresa (i) dispensar seus e Companhia
respectivos direitos de ter todas e quaisquer controvérsias decorrentes ou relacionadas a estes
T & Cs resolvido em um tribunal, e (ii) renunciar a sua e respectivos direitos da empresa para
um julgamento com júri. Em vez de,
19,2

Não Arbitragens de classe, acções colectivas ou acções representativas. Qualquer litígio
resultante de ou relacionada com estes T & Cs é pessoal e social e serão resolvidos
unicamente por meio de arbitragem individual e não será levado como uma arbitragem classe,
ação de classe ou qualquer outro tipo de processo representativo. Não haverá arbitragem de
classe ou de arbitragem em que um indivíduo tenta resolver uma disputa como representante
de outra pessoa ou grupo de pessoas. Além disso, uma disputa não pode ser trazido como
uma classe ou outro tipo de acção representativa, seja dentro ou fora de arbitragem, ou em
nome de qualquer outro indivíduo ou grupo de indivíduos.

19,3

Regras de arbitragem. A aplicabilidade desta cláusula 19 será tanto no plano material e
processualmente regidos e interpretados e aplicados de acordo com a Fundação de
Arbitragem da África Austral (AFSA) ou a Associação de Árbitros (África do Sul) (AASA), até
ao limite máximo permitido pela aplicável lei.

19,4

Aviso prévio; Informal Resolução de Disputas. Cada uma das Partes notificar a outra Parte,
por escrito, qualquer Disputa dentro de trinta (30) dias após a data em que surge, de modo que
as partes podem tentar de boa fé para resolver a disputa informalmente. Aviso aos Companhia
deverá ser enviado por e-mail parainfo@nuclus.co . Aviso prévio deve ser enviada para
qualquer endereço que você fornecer para nós por escrito em um aviso prévio. A notificação
deve incluir (i) o seu nome, endereço postal, endereço de e-mail e número de telefone, (ii) uma
descrição em detalhe razoável da natureza ou da base do litígio, e (iii) o alívio específico que
você está procurando. Se você e Companhia não pode concordar como resolver no prazo de
trinta (30) dias após a data em que a notificação for recebida pelo Partido aplicável, então você
ou Companhia poderá, conforme o caso e de acordo com esta cláusula 19, iniciar uma
arbitragem processo ou, na medida do expressamente previsto na cláusula 19.1, registrar uma
reclamação no tribunal.

19,5

Processo. Qualquer arbitragem ocorrerá na África do Sul. A arbitragem será conduzida de
forma confidencial por um único árbitro nomeado pela Fundação de Arbitragem da África
Austral (AFSA) ou a Associação de Árbitros (África do Sul) (AASA), de acordo com as regras
do Regulamento de Arbitragem da África do Sul, que são aqui incorporadas por referência. Os
tribunais localizados na África do Sul terá jurisdição exclusiva sobre quaisquer recursos e à
execução de uma decisão de arbitragem.

19,6

Autoridade do árbitro. Estes T & Cs, as regras aplicáveis de Arbitragem e do árbitro terá (i) a
autoridade exclusiva e competência para tomar todas as decisões processuais e materiais em
caso de litígio, incluindo a determinação de se uma disputa é arbitráveis, e (ii) a autoridade
para conceder qualquer remédio que de outra forma seria disponíveis no tribunal, desde que,
no entanto, que o árbitro não tem a autoridade para conduzir a arbitragem de classe ou de uma
acção representativa ou classe, o que é proibido por estes T & Cs. O árbitro só pode conduzir
uma arbitragem individual e não pode consolidar mais de um reivindicações do indivíduo,
presidir qualquer tipo de classe ou processo representante ou presidir qualquer procedimento
que envolva mais de um indivíduo.

19,7

Regras de Arbitragem. As arbitragens na África do Sul são regidos pela Lei de Arbitragem 42,
de 1965 (doravante denominada “a Lei”). No entanto, para que a Lei seja aplicável, as partes
devem gravar o seu acordo por escrito para arbitrar qualquer disputa existente ou qualquer
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disputa futura relacionada com uma questão especificado no seu acordo. Introdução ao
Arbitragem Sul Africano pode ser lido em http://www.polity.org.za/article/arbitration-in-southafrica-2017-05-05. Ao concordar com estar vinculado por estes T & Cs, você quer (i) reconhece
e concorda que leu ecompreender as Regras de Arbitragem, ou (ii) renunciar a sua
oportunidade de ler as Regras de Arbitragem e qualquer alegação de que as Regras de
Arbitragem são injustas ou não deve aplicar-se, por qualquer motivo.
19,8

Autonomia de Solução de Controvérsias e Cláusulas de Arbitragem. Se qualquer termo,
cláusula ou disposição desta cláusula 19 for considerada inválida ou inexequível, será então
realizada na medida mínima aplicável e exigido por lei, e todos os outros termos, cláusulas e
disposições desta cláusula 19 permanecerão válidas e aplicáveis. Além disso, as renúncias
estabelecidas na cláusula 19.2 acima são destacável das outras disposições destes T & Cs e
permanecerá válido e aplicável, exceto quando proibido por lei aplicável.

20.

Diversos

20.1

O Contribuinte compreende e aceita que a rede de mineiros acabará por estar no controle do
sistema de contratos inteligente e que a maioria destes mineiros poderiam concordar a
qualquer momento para fazer alterações no sistema oficial de contrato inteligente e executar
uma nova versão do Smart contrato de sistema. Tal cenário poderia levar a NLM perder valor
intrínseco.

20,2

Podemos alterar estes T & Cs de tempos em tempos, inclusive em caso de alterações à
funcionalidade pretendida de NLM ou como pode ser exigido por quaisquer leis ou requisitos
regulamentares a que estamos sujeitos. Se fizermos alguma alteração a estes T & Cs, iremos
publicar um aviso juntamente com atualizou o T & Cs em nosso site e vamos mudar a “última
atualização” na parte superior da estes T & Cs. alterada qualquer T & Cs entrará em vigor
imediatamente após a publicação do aviso e atualizado T & Cs em nosso site. É sua
responsabilidade verificar regularmente o nosso website por quaisquer avisos e atualizado T
& Cs.

20,3

Se qualquer termo, cláusula ou disposição destes T & Cs é considerada ilegal, nula ou ineficaz
(no todo ou em parte), então tal termo, cláusula ou disposição deverá ser cortada a partir destes
T & Cs sem afetar a validade ou exeqüibilidade de qualquer parte remanescente do termo,
cláusula ou disposição, ou qualquer outro termo, cláusula ou disposição destes T & Cs, que
permanecerá em pleno vigor e efeito.

20,4

Estes T & Cs constituem a totalidade do acordo entre as partes em relação ao assunto em
questão. Estes T & Cs substituir e extinguir qualquer e todos os acordos anteriores, projectos
de acordos, arranjos, garantias, declarações, as garantias, representações e empresas de
qualquer natureza feita por ou em nome das partes, seja oral ou escrita, públicas ou privadas,
em relação ao esse assunto.

20,5

Você reconhece que, ao aceitar estes T & Cs, você não se baseou em nenhum orais ou escritas
declarações, garantias, garantias, representações ou empresas que foram ou podem ter sido
feitas por ou em nome da Companhia em relação ao assunto destes T & Cs, em qualquer
tempo antes de sua aceitação deles ( “Demonstrações pré-contratual”), com excepção dos
estabelecidos nestes T & Cs. Você renuncia a todos e quaisquer direitos e recursos que
poderiam estar disponíveis em relação a essas declarações pré-contratuais.

20,6

Nada nestes T & Cs será considerado para criar qualquer forma de parceria, joint venture ou
de qualquer outra relação semelhante entre você e Companhia e / ou outras pessoas ou
entidades envolvidas com o desenvolvimento e implantação do Sistema de contrato inteligente
e / ou a empresa de Partes indenizadas e / ou a plataforma eCommerce Nuclus.
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20.7

Sujeito à cláusula 19, estes T & Cs e qualquer disputa ou reclamação resultante de ou em
conexão com o seu assunto ou formação (incluindo os litígios não contratuais e reclamações)
serão regidos e interpretados de acordo com a Lei Sul-Africano.

20,8

As partes concordam irrevogavelmente que os tribunais Sul-Africano terão jurisdição exclusiva
para resolver qualquer disputa ou reclamação que surja de ou em conexão com estes T & Cs
ou seu assunto ou formação (incluindo os litígios não contratuais e reclamações).
******
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PROGRAMAÇÃO 1
Funcionalidade pretendida DE NLM ON NUCLUS plataforma de comércio eletrônico
As fichas NUCLUM ( “NLM”) são símbolos de utilidade para ser usado no comércio electrónico
Plataforma Nuclus. NLM não são valores mobiliários. NLM não são destinados para o investimento
especulativo. Nuclus não faz promessas de desempenho futuro ou valor futuro de NLM. Segurar NLM
é de modo algum o equivalente de manter uma participação na empresa: ele não permite que o titular
token para participar na tomada de Empresa decisão, os lucros, compartilhamento de receita, ou não,
e NLM ou detentores de NLM ( “NLM Tokenholders”) não tem direitos da Companhia, expressa ou
implícita.
Importante, NLM Tokenholders deve ter nenhuma expectativa de lucrar com a sua recepção ou compra
de NLM. NLM são premiados e vendidos como uma boa funcional e todos os rendimentos recebidos
pela Companhia em conexão com a operação de seus negócios, incluindo, sem limitação
desenvolvimento e implantação do eCommerce Platform Nuclus, bem como todos os rendimentos
recebidos pela Companhia em conexão com a venda de NLM pode ser gasto livremente pela
Companhia, na ausência de quaisquer condições ou restrições.
Termos usados abaixo e não definidos nestes T & Cs estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Há uma fonte finita de NLM Tokens (1000000000), dos quais uma grande se destinam a circular entre
os usuários e dentro do eCommerce Platform Nuclus continuamente. Não se espera que a NLM será
'queimado' e / ou cancelada no blockchain, e eles vão, portanto, operar principalmente como (i)
reutilizável 'in-app moeda'; e (ii) uma fidelidade, recompensas ou mecanismo de reforço da invenção
sobre o comércio electrónico Plataforma Nuclus.
A intenção é criar uma economia interna dentro do eCommerce Platform Nuclus, pelo qual NLM será
parte integrante e que impulsiona este ecossistema. NLM, portanto, continuamente circulam dentro do
ecossistema Nuclus ea Plataforma eCommerce Nuclus, facilitando as transações entre os usuários
como um meio de para a troca de peer-to-peer ou pagamento de produtos e serviços prestados que
são vitais para o funcionamento do eCommerce Platform Nuclus.
NLM terá as seguintes funcionalidades-chave e fins:
(a) Moeda rede: Compradores e vendedores na rede Nuclus será capaz de definir os preços e
receber pagamento por seus produtos e serviços em NLM.
(b) Lealdade e recompensas: NLM também irá desempenhar a função de um símbolo de incentivo
e servir como um mecanismo para aumentar o comércio entre comprador e vendedor. Este
mecanismo de incentivos permite Nuclus a crescer as transações na plataforma de comércio
eletrônico Nuclus. É importante notar que as subvenções funcionalidade classificação titulares de
NLM nenhum direito na Companhia, e NLM não devem ser interpretados como ações ou um direito
a acções, votação, gerenciamento, dividendos e / ou outros direitos em relação aos títulos emitidos
por a empresa. Especificamente, os direitos de rating concedidos pela NLM sobre o eCommerce
Platform Nuclus será restrito aos usuários que atuam como emprestadores, compradores de
identidade e vendedores ou fornecedores, que serão restritas no seu exercício de qualquer
classificação para propor e classificação sobre as mudanças que gostariam de ver acontecer em
uma lealdade, recompensa ou nível de pontuação de incentivo e de classificação e na Nuclus
eCommerce Platform si. Além disso, NLM será alocado na acreditação aqueles realizando o papel
de compradores e vendedores ou fornecedores dentro do eCommerce Platform Nuclus, que terão
de apresentar propostas para o ecossistema a respeito de porque eles são confiáveis, o que sua
empresa faz, e porque os seus dados deve ser incluída no mecanismo de incentivo, e os usuários
dentro do ecossistema será capaz de rever essas aplicações e ratée sobre estes usando NLM.
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Possibilidade de mudança à funcionalidade do NLM
OBSERVE QUE ESTAMOS NO PROCESSO DE realização de uma análise legal e regulamentar da
funcionalidade do NLM. Após a conclusão desta análise, podemos decidir alterar os funcionalidade
pretendida DE NLM PARA GARANTIR cumprimento de quaisquer requisitos legais ou regulamentares
que nós ou o NLM estão sujeitas. WE deve publicar um anúncio NO NOSSO SITE de quaisquer
alterações que decidimos fazer a funcionalidade do NLM e é de sua responsabilidade verificar
regularmente o nosso site para qualquer tais avisos.
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ANEXO 2
Representações Colaborador e Garantias
Ao participar da Venda token e enviar uma contribuição para a empresa, você declara e garante que:
a)

você leu e compreendeu estes T & Cs (incluindo todos os horários anexo);

b)

você tem a autoridade e consentimento necessário aceitar estes T & Cs, para entrar
em um acordo vinculativo com a Empresa e para executar as obrigações nela
previstas;

c)

a aceitação destes T & Cs e a entrada em um acordo vinculativo com a Empresa não
deve resultar em qualquer violação, estar em conflito com, ou constituir um padrão
material sob: (i) qualquer disposição dos documentos constitucionais ou organizativa
do Colaborador (no caso de uma entidade corporativa, incluindo, sem limitação,
qualquer empresa ou parceria); (Ii) qualquer disposição de qualquer julgamento,
decreto ou ordem imposta ao Contribuinte por qualquer tribunal ou autoridade
governamental ou regulamentar; e / ou (iii) qualquer material acordo, obrigação, dever
ou compromisso de que o contribuinte seja parte ou pelo qual o contribuinte é ligado;

d)

você tem conhecimento suficiente das funcionalidades, utilização, armazenamento,
mecanismos de transmissão e complexidades associadas com tokens criptográficos
(como ETH), instalações de armazenamento de token (incluindo carteiras de tokens
digitais), tecnologia blockchain e sistemas de software baseados em blockchain;

e)

ter obtido informações suficientes sobre o potencial uso futuro e funcionalidade do NLM
para tomar uma decisão informada para participar da Venda token em conformidade
com estes T & Cs;

f)

você entende que NLM conferem apenas direito potencial futuro limitado ou
expectativa de usar e interagir com o eCommerce Platform Nuclus como mais
particularmente descrito na Tabela 1, e que NLM conferir nenhum outro direito de
qualquer tipo em relação a Companhia e / ou o eCommerce Nuclus Platform, incluindo,
mas não limitado a, qualquer votação, distribuição, resgate, liquidação, proprietária
(incluindo todas as formas de direitos de propriedade intelectual), ou outros direitos
financeiros ou legais;

g)

Se você é um indivíduo, você tem pelo menos 18 anos de idade, você tem capacidade
jurídica suficiente para aceitar estes T & Cs e para entrar em um acordo vinculativo
com empresa nas condições nela previstas;

h)

se você estiver fazendo uma contribuição para a aquisição de NLM como uma entidade
corporativa, essa entidade está devidamente constituída, registrado e validamente
existente sob as leis aplicáveis da jurisdição em que a entidade se encontra
estabelecido;

i)

você está fazendo uma contribuição para a compra de NLM exclusivamente para seu
próprio benefício e não para, ou para o benefício de qualquer outra pessoa, entidade
ou propósito;
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j)

você está fazendo uma contribuição para a compra de NLM para apoiar o
desenvolvimento, testes, implantação e operação da plataforma eCommerce Nuclus e
usar potencialmente e interagir com a Plataforma eCommerce Nuclus em um ponto
futuro no tempo. Você não está fazendo uma contribuição ao abrigo destes T & Cs
para quaisquer outros usos ou fins, incluindo, mas não limitado a, qualquer
investimento, fins financeiros especulativos ou outros;

k)

qualquer contribuição a ser feita por você para a compra de NLM não é derivado de ou
relacionados a quaisquer atividades ilegais, incluindo mas não limitado ao
branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, e o contribuinte não
deve usar as fichas para financiamento, participar, ou caso contrário suportar
quaisquer actividades ilícitas;

l)

você não deve usar NLM ao financiamento, participar, ou não apoiar quaisquer
atividades ilegais;

m)

a contribuição deve ser transferido para a empresa a partir de (i) uma carteira Ethereum
que: (i) está registrado em seu nome ou em nome de uma pessoa que está
devidamente autorizado por você para enviar uma contribuição para a empresa ou é
de outro modo sob o seu controle; e (ii) não está localizado em, ou que não está
registado em nome de uma pessoa localizada no ou residente de qualquer país ou
território em que as transações contempladas por este Acordo é ou se torna ilegal ou
qualquer país ou território que tenha sido designada por o Grupo de Acção financeira
como um “país não cooperativo ou território” (cada um “Jurisdição Proibida”);

n)

fazendo uma contribuição e receber NLM sob estes T & Cs não é ilegal ou proibido sob
as leis de sua jurisdição ou sob as leis de qualquer outra jurisdição em que você pode
estar sujeito e qualquer contribuição deve ser feita em plena conformidade com as leis
aplicáveis (incluindo, mas não se limitando a, em conformidade com as obrigações
fiscais a que poderá estar sujeito, em qualquer jurisdição relevante);

o)

você não é um cidadão ou residente ou domiciliado em uma Jurisdição Proibida ou
fazendo uma contribuição para a compra de NLM de um local em uma Jurisdição
Proibida, nem é uma entidade (incluindo, mas não limitado a, qualquer empresa ou
parceria) incorporadas , estabelecida ou registados em ou sob as leis de uma jurisdição
proibida, nem você está fazendo uma contribuição para a compra de NLM para ou em
nome de qualquer pessoa ou entidade;

p)

você não são objecto de qualquer sanção administrados ou impostas por qualquer
país, governo ou autoridade internacional nem é residente ou estabelecida (no caso
de pessoa jurídica) em um país ou território que é objecto de um país grande ou
território sanção -wide imposta por qualquer país ou governo ou autoridade
internacional.

q)

você vai cumprir todas as obrigações fiscais aplicáveis na sua jurisdição decorrente
de sua aquisição, armazenamento, venda ou transferência de NLM; e

r)

você deve fornecer os detalhes de uma carteira Ethereum que suporta o padrão
símbolo ERC20 (ie tecnicamente suporta a recepção, armazenagem, detenção e
transferência de fichas como NLM).
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s)

Contribuinte compreende e aceita os riscos de empresas participantes em fase inicial
blockchain start-up e reconhece que esses riscos são substanciais. O contribuinte, se
uma pessoa natural, representa (i) que a qualquer contribuição feita pelo contribuinte
não representa uma proporção significativa ou substancial da sua riqueza ou
patrimônio líquido do contribuinte, e que o contribuinte está disposto a aceitar o risco
de perda associado com tal contribuição ou contribuições feitas sob os termos destes
T & Cs ou renda (ii) que, em cada um dos dois anos anteriores a partir da data dos
estes T & Cs, você ganhou que excederam USD $ 20.000 (ou US $ 30.000, juntamente
com um cônjuge), e razoavelmente esperar ganhar não inferior a essa quantia para o
ano corrente, ou você tem um patrimônio líquido superior a USD $ 100,

t)

Contribuinte compreende e aceita que ao receber o valor da contribuição, tal
contribuição deve tornar-se imediatamente a propriedade única e exclusiva da
empresa, que terá o direito de aplicar a contribuição para o desenvolvimento da
plataforma eCommerce Nuclus e outras despesas operacionais de negócios. A
aplicação do valor da contribuição será determinado pela Companhia agindo a seu
exclusivo e absoluto critério e a Companhia não terá qualquer obrigação de informar o
contribuinte ou verificar ao Contribuinte como o valor da contribuição é utilizada.

u)

Contribuinte entende e concordaque NLM si não são valores mobiliários ou
mercadorias e este Acordo não constitui uma opção ou para a frente compromisso de
adquirir ou receber quaisquer valores mobiliários ou mercadorias ou instrumento
financeiro de qualquer tipo. NLM não foram registrados sob o US Securities Act of
1933, conforme alterado ( “Securities Act”), as leis de títulos de qualquer estado ou as
leis de títulos de qualquer outra jurisdição, nem é que o registro contemplado. A
aquisição e entrega de NLM não está sujeito às proteções de quaisquer leis que regem
títulos, commodities ou outros tipos de instrumentos financeiros, incluindo, sem
limitação, as proteções concedidas ao abrigo do Securities Act ou a lei estadual
comparável. Nem a documentação do projeto, nem estes T & Cs constituem um
prospecto ou documento de oferta e não fazer e não se destinam a constituir uma
oferta de venda nem a solicitação de qualquer oferta para comprar, um investimento,
um título ou uma mercadoria, ou uma opção em ou qualquer outro direito de adquirir
qualquer tal investimento, a segurança ou mercadoria. Nem a documentação do
projeto, nem estes T & Cs foram revistos por, passada ou submetido a qualquer
agência federal ou estadual ou organização de auto-regulação.

v)

O Contribuinte reconhece e concorda que uma vez entregue ao participante ou
colaborador, NLM não podem ser vendidos, cedidos, transferidos ou negociados, seja
diretamente ou beneficamente, até o término de tal período restrito seguindo o token
venda como podem ser impostas pela Companhia ou de outra forma exigida pela lei
aplicável. Além disso, o contribuinte reconhece e concorda que NLM podem ser
sujeitos a outras restrições, com vendas respeito, negociação, cessões e concessões,
como previsto aqui e nestes T & Cs, que será obrigatória para todos os detentores de
NLM incluindo, sem limitação, o contribuinte.
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PROGRAMAÇÃO 3
FATORES DE RISCO
1.

Risco de deficiências de software: Porque NLM, o sistema de contrato inteligente ea
Plataforma eCommerce Nuclus são baseados no protocolo Ethereum, qualquer mau
funcionamento, avaria ou abandono do protocolo Ethereum pode ter um efeito material adverso
sobre NLM, o sistema de contrato inteligente e / ou a plataforma eCommerce Nuclus . Além
disso, os avanços em criptografia, ou avanços técnicos, como o desenvolvimento da
computação quântica, poderia apresentar riscos para o NLM (incluindo o utilitário de NLM para
obter serviços), o Sistema Inteligente de Contratos e / ou a plataforma eCommerce Nuclus,
tornando ineficaz a mecanismo de consenso criptográfico que suporta o protocolo Ethereum.
O conceito de Smart Sistema de Contrato, a plataforma de aplicações de software e software
subjacente (isto é, o blockchain Ethereum) ainda está em um estágio inicial de
desenvolvimento e não comprovada.

2.

risco regulatório: Tecnologia blockchain permite novas formas de interação e é possível que
certas jurisdições aplicará os regulamentos existentes em, ou introduzir novas
regulamentações de endereçamento, aplicações baseadas em tecnologia blockchain, que
podem ser contrário à configuração atual do sistema de contratos inteligente e que podem,
inter alia, resultar em modificações substanciais para o sistema de contrato inteligente e / ou a
plataforma eCommerce Nuclus, incluindo o seu término ea perda de NLM para o participante
ou Contributor. Além disso, a regulação das actividades propostas do eCommerce Platform
Nuclus, incluindo, sem limitação, o eCommerce Platform Nuclus, é atualmente incerto. Não se
sabe o que o quadro regulamentar eCommerce Platform Nuclus e actividades associadas
estarão sujeitos a,

3.

Riscos associados com os regulamentos incertos e ações de execução: O estatuto
regulamentar NLM e tecnologia livro distribuído é pouco clara ou perturbado em muitas
jurisdições. É difícil prever como ou se as autoridades reguladoras podem aplicar a
regulamentação existente no que diz respeito a essa tecnologia e suas aplicações, incluindo
especificamente (mas sem limitação) a Plataforma eCommerce Nuclus e NLM. É igualmente
difícil prever como ou se quaisquer autoridades legislativas ou regulamentares pode
implementar mudanças na lei e regulamentação que afecta a tecnologia de contabilidade
distribuída e suas aplicações, incluindo especificamente (mas sem limitação) a Plataforma
eCommerce Nuclus e NLM. ações regulatórias poderia impactar negativamente a Plataforma
Nuclus eCommerce e NLM de várias maneiras, incluindo, para fins de ilustração, através de
uma determinação que NLM são um instrumento financeiro regulamentada que exige registro
ou licenciamento. Companhia poderá cessar as operações em uma jurisdição no caso de
ações regulatórias, ou alterações em lei ou regulamento, tornar ilegal a operar em tal jurisdição,
ou comercialmente indesejável para obter a aprovação regulatória necessária (s) para operar
em tal jurisdição.

4.

Risco de abandono / insucesso: A criação e emissão de NLM e o desenvolvimento do
eCommerce Platform Nuclus pode ser abandonado por uma série de razões, incluindo a falta
de interesse do público, a falta de financiamento, a falta de sucesso ou perspectivas comerciais
(por exemplo, causada por projectos concorrentes). Não há garantia de que, mesmo se o
eCommerce Platform Nuclus é parcialmente ou totalmente desenvolvido e lançado, você vai
receber quaisquer benefícios através NLM que você mantenha.

5.

Risco associado com outras aplicações: O eCommerce Platform Nuclus pode dar origem a
outros, projectos alternativos, promovidas por terceiros não afiliados, sob o qual NLM terão
nenhum valor intrínseco. Isto significa que os concorrentes podem produzir plataformas que
concorrem com a Plataforma eCommerce Nuclus e não pode aceitar NLM como pagamento
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por serviços dentro dessas plataformas; Além disso, essas plataformas podem se tornar mais
popular e tem mais sucesso do que o eCommerce Platform Nuclus.
6.

Riscos associados aos mercados para NLM: a empresa pode não activar ou de outro modo
facilitar qualquer negociação secundário ou qualquer tal avaliação externa de NLM. Isso pode
restringir as avenidas contempladas para usar NLM à funcionalidade de token descrito no
Anexo 1 e poderia, portanto, criar risco de falta de liquidez com relação a qualquer NLM que
você possui. Mesmo que o comércio secundário de NLM é facilitado por trocas de terceiros,
tais trocas podem ser relativamente novo e sujeitos a pouca ou nenhuma supervisão
regulatória, tornando-os mais suscetíveis à fraude ou manipulação. Além disso, na medida em
que os terceiros fazer atribuir um valor de troca externo para NLM (por exemplo, como
denominada numa moeda cripto ou fiat), tal valor pode ser extremamente volátil e diminui para
zero. Você não deve comprar o NLM como uma forma de investimento de caráter especulativo
ou de outra forma, ou para um fim financeiro, com a expectativa ou desejo que o seu valor
inerente, intrínseca ou de caixa equivalentes, pode aumentar com o tempo. Você assume todos
os riscos associados a tal especulação ou ações, e quaisquer erros que lhe estão associados,
e aceito que a NLM não são oferecidos pela Companhia ou de suas afiliadas em uma base de
investimento. Você também reconhece que quaisquer fundos que você considera ser investido
em NLM não estará protegido, garantido ou reembolsados por qualquer entidade
governamental, reguladora ou outro, e não, por exemplo, ser garantida por qualquer sistema
de garantia, qualquer Esquema de Indemnização aos Investidores, e é improvável que seja
protegido por qualquer esquema equivalente em uma jurisdição fora da África do Sul. e
quaisquer erros que lhe estão associados, e aceito que a NLM não são oferecidos pela
Companhia ou de suas afiliadas em uma base de investimento. Você também reconhece que
quaisquer fundos que você considera ser investido em NLM não estará protegido, garantido
ou reembolsados por qualquer entidade governamental, reguladora ou outro, e não, por
exemplo, ser garantida por qualquer sistema de garantia, qualquer Esquema de Indemnização
aos Investidores, e é improvável que seja protegido por qualquer esquema equivalente em
uma jurisdição fora da África do Sul. e quaisquer erros que lhe estão associados, e aceito que
a NLM não são oferecidos pela Companhia ou de suas afiliadas em uma base de investimento.
Você também reconhece que quaisquer fundos que você considera ser investido em NLM não
estará protegido, garantido ou reembolsados por qualquer entidade governamental, reguladora
ou outro, e não, por exemplo, ser garantida por qualquer sistema de garantia, qualquer
Esquema de Indemnização aos Investidores, e é improvável que seja protegido por qualquer
esquema equivalente em uma jurisdição fora da África do Sul.

7.

Risco de perder o acesso a fichas devido à perda de chave privada (s), erro privativa de
liberdade ou o seu erro: NLM só pode ser acessado usando uma carteira Ethereum com uma
combinação de informações do Contribuinte conta (endereço), chave privada e senha. A chave
privada é criptografada com uma senha. Você reconhece, entende e aceita que, se a sua chave
privada ou a senha fica perdido ou roubado, o NLM obtido associado ao seu endereço carteira
Ethereum podem ser irrecuperáveis e perdidos para sempre. Além disso, qualquer terceiro que
ganha acesso à sua chave privada, inclusive por meio de acesso às credenciais de login
relativos à sua carteira Ethereum, pode ser capaz de se apropriar indevidamente seu NLM.
Quaisquer erros ou avarias causadas por ou de outra forma relacionados com a carteira digital
ou abóbada você optar por receber e armazenar NLM, incluindo o seu próprio fracasso para
manter adequadamente ou usar tais carteira digital ou abóbada, também pode resultar na
perda de sua NLM.

8.

Risco de roubo: O conceito de Smart Sistema contrato, a aplicação de software subjacente e
plataforma de software (ou seja, o blockchain Ethereum) pode ser exposto a ataques de
hackers ou outros indivíduos, incluindo, mas não limitado a, ataques de malware, ataques de
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negação de serviço, ataques baseados em consenso, ataques Sybil, smurfing e falsificação.
Quaisquer tais ataques bem sucedidos pode resultar em roubo ou perda de contribuições ou
NLM, impactando negativamente a capacidade de desenvolver a plataforma de comércio
eletrônico Nuclus e derivar qualquer uso ou a funcionalidade do NLM. Além disso, porque a
plataforma eCommerce Nuclus é baseada em software de código aberto, há um risco de que
um terceiro ou um membro da equipe da empresa pode introduzir intencionalmente ou não
fraquezas ou defeitos na infra-estrutura do núcleo do eCommerce Platform Nuclus,
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9.

Risco de ataques de mineração Ethereum: Tal como com outros cryptocurrencies, o
blockchain usado para o sistema de contrato Smart é suscetível a ataques de mineração,
incluindo mas não limitado a ataques dupla passar, ataques de energia mineração maioria,
ataques de “egoísta de mineração”, e ataques condição rara. Quaisquer ataques bem
sucedidos apresentar um risco para o sistema de contrato inteligente, espera boa execução e
sequenciamento de operações simbólicas, e de boa execução esperado e sequenciamento de
computações contrato. Você compreende e aceita que a rede de mineiros acabará por estar
no controle da entrega do NLM via o sistema de contrato inteligente, e que a maioria dos
mineiros poderiam concordar em qualquer ponto de fazer alterações, atualizações,
modificações, ou efeito uma eliminação ou destruição do sistema de contratos inteligente, e
que tal cenário poderia levar à NLM perder valor intrínseco e / ou funcionalidade.

10.

Risco de serviço de carteira incompatível: O provedor de serviço de carteira ou carteira
usado para receber NLM deve estar em conformidade com o padrão de token ERC20, a fim
de ser tecnicamente compatível com NLM. A incapacidade de garantir essa conformidade pode
ter o resultado que Contribuinte não terá acesso a sua NLM.

11.

Risco de hard-fork: O eCommerce Platform Nuclus precisará passar por obras de
desenvolvimento substanciais como parte de que pode tornar-se objecto de mudanças
conceituais, técnicas e comerciais significativas antes do lançamento. Como parte do
desenvolvimento, uma atualização para o NLM podem ser necessárias (hard-fork do NLM) e,
se você decidir não participar de tal atualização, você pode já não ser capaz de usar seu NLM
e qualquer NLM não atualizado pode perder sua funcionalidade na íntegra.

12.

Risco de perdas não segurados: Ao contrário de contas bancárias ou contas em algumas
outras instituições financeiras, NLM não têm seguro a menos que obtenha especificamente de
seguros privada para segurá-los. Assim, em caso de perda ou perda de valor utilitário, não há
nenhuma seguradora pública ou seguros privados organizadas por nós, para oferecer o
recurso para você.

13.

Riscos decorrentes de tributação: A caracterização fiscal de NLM é incerto. Você deve
procurar o seu próprio aconselhamento fiscal em conexão com a aquisição, armazenamento,
transferência e uso de NLM, o que pode resultar em consequências fiscais adversas para você,
incluindo, sem limitação, impostos retidos na fonte, impostos de transferência, impostos de
valor agregado, imposto de renda e os impostos semelhantes , contribuições, direitos ou outros
encargos e exigências de declaração de impostos.

14.

Risco de uma variação desfavorável das Ethereum e outras valor da moeda: Companhia
pretende utilizar os contributos recebidos para promover o desenvolvimento da NLM, a
Plataforma eCommerce Nuclus e várias outras despesas operacionais. As contribuições
recebidas serão expressos em ETH, BTC, LTC e EOS, e pode ser convertido em outras
moedas criptográficos e fiat. Se o valor da ETH ou outras moedas flutua desfavoravelmente
durante ou após o período de contribuição, Companhia pode não ser capaz de financiar o
desenvolvimento de, ou pode não ser capaz de manter, a Plataforma eCommerce Nuclus da
maneira que pretendia.

15.

Risco de dissolução da Companhia ou de rede: É possível que, devido a qualquer número
de razões, incluindo, mas não limitado a, uma flutuação desfavorável no valor de ETH (ou
outras moedas criptográficos e fiat), diminuição da utilidade NLM devido à adopção negativo
da Plataforma comércio electrónico Nuclus , o fracasso de relações comerciais, ou desafios de
propriedade de propriedade intelectual, a Plataforma eCommerce Nuclus pode já não ser viável
para operar e a Companhia pode dissolver.
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16.

Riscos decorrentes da falta de direitos de governança: Porque NLM conferem nenhum
direito de governança de qualquer tipo em relação à Plataforma eCommerce Nuclus ou
Empresa; todas as decisões envolvendo Company (incluindo vender ou liquidar Company)
será feita pela Empresa agindo a seu exclusivo e absoluto, e todas as decisões envolvendo a
plataforma eCommerce Nuclus incluindo, mas não limitado a, decisões para descontinuar o
eCommerce Platform Nuclus, para criar e emitir mais NLM, será feita pela Companhia. Estas
decisões podem afetar adversamente a Plataforma eCommerce Nuclus e / ou NLM que você
espera.

17.

Riscos decorrentes do mercado em que o eCommerce Platform Nuclus opera: O mercado
mercado grossista, e por extensão o eCommerce Platform Nuclus, estão sujeitas a uma
variedade de leis e regulamentos federais, estaduais e internacionais, incluindo aqueles com
respeito ao crédito ao consumo, KYC / AML e de vigilância da clientela procedimentos,
privacidade e proteção de dados , protecção do consumidor, segurança de dados e outros.
Essas leis e regulamentos, e à interpretação ou aplicação dessas leis e regulamentos, poderia
mudar. Além disso, novas leis ou regulamentos que afetam a Plataforma eCommerce Nuclus
poderia ser promulgada, o que poderia impactar a utilidade da NLM na eCommerce Platform
Nuclus. Além disso, os usuários Nuclus plataforma de comércio eletrônico estão sujeitas ou
podem ser adversamente afetados por leis específicas da indústria e regulamentos ou
requisitos de licenciamento.

18.

Riscos associados com o desenvolvimento e manutenção da plataforma eCommerce
Nuclus: Plataforma eCommerce Nuclus ainda está em desenvolvimento e pode sofrer
alterações significativas ao longo do tempo. Embora pretendemos para o NLM e Nuclus
plataforma de comércio eletrônico para funcionar como descrito na Tabela 1, e pretende tomar
medidas comercialmente razoáveis para esses fins, poderemos ter de fazer alterações nas
especificações do NLM ou a Plataforma eCommerce Nuclus para qualquer número de razões
legítimas. Além disso, não temos controle sobre como os outros participantes usarão o
eCommerce Platform Nuclus, que produtos ou serviços será oferecido através da Plataforma
eCommerce Nuclus por terceiros, ou como produtos e serviços de terceiros irá utilizar NLM (se
em tudo). Isso poderia criar o risco de que o NLM ou Nuclus plataforma de comércio eletrônico,
desenvolvido e mantido, não podem atender às suas expectativas no momento da compra.
Além disso,

19.

Risco de plataformas concorrentes: É possível que plataformas alternativas poderia ser
estabelecido que utilizam o mesmo código-fonte aberto e protocolo subjacente à plataforma
eCommerce Nuclus e tentar facilitar os serviços que são materialmente semelhante aos
produtos e serviços oferecidos ou dentro do eCommerce Platform Nuclus. A Plataforma
eCommerce Nuclus pode competir com essas alternativas, o que poderia impactar
negativamente a plataforma eCommerce Nuclus e NLM, incluindo a utilidade da NLM para a
obtenção de produtos e serviços oferecidos por ou dentro do eCommerce Platform Nuclus.

20.

Riscos imprevistos: Tokens criptográficos, como NLM são uma tecnologia nova e não
testada. Além dos riscos enumerados no presente Anexo 3, há outros riscos associados à sua
aquisição, armazenamento, transferência e uso de NLM, incluindo aqueles que a Empresa
pode não ser capaz de antecipar. Tais riscos podem ainda materializar como variações
imprevistos ou combinações dos riscos enumerados neste quadro 3.
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