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PANIMULA 
BAGONG URI NG CRYPTOCURRENCY – ANG PRODUKTONG TOKEN 
 

Ang platform ng Nimbus Token ay magbibigay daan sa mga negosyo na pondohan ang kanilang mga 

proyekto  sa pamamagitan ng pre-sales upang mapalawig nila ang kanilang opearasyon, makatanggap 

ng bagong manggagawa at makagawa ng bagong mga produkto. Hindi tulad ng ibang platform ng 

cryptocurrency, mayroon kaming nahanap na paran kung paano gagamitin ang teknolohiya ng 

blockchain para sa anumang produkto o serbisyo. Sa unang pagkakataon ang blockchain ay gagamitin 

upang kumite ng pera mula sa maliliit na proyekto ng negosyo at mapaunlad ang koleksyon ng altcoin 

ng mga crypto entrepeneurs. 

 

Upang mapatagal ang gamit ng NIM token, ang mga maimili ng produktong token ay may maraming 

kapakinabangan. Kung hindi nila gusto ang produktong token na nabili, maaring hindi maganda ang 

performance ng tindahan o kaya naman hindi nila gusto ang produktong inaalok, maari nilang 

ipagpalit ang produktong token sa ibang tindahan, o i-hold lamang ang token hanggang magbago ang 

token market, o kumuha ng kumuha ng pro rata refund para sa token na ibinabase ang sales ng 

tindahan sa naitala. Sa pagsasama ng maraming kapakinabangan na ito at ng smart contract, ang NIM 

token ay magiging kapakipakinabang na cryptocurrency. 

 

Ang ideyang ito ay nagbukas sa ekonomiya sa paggamit ng token at teknolohiya ng blockchain. 

Isinasademokratiko nito ang mga negosyo sa paraang hindi ito matatapos sa mgs goods at serbisyo 

lamang. 

 

Sa modelong ito gumagamit kami ng ibang uri ng token na tinatawag naming products tokens. Ang 

pinakanaiibang aspeto tungkol sa product tokens ay ang halaga nito ay nakabase sa kita ng 

espesipikong tindahan. Datapwa’t ang halaga ng Bitcoin ay nakabase sa kalulangan, ang halaga ng 

NIM token ay nakabase sa aktwal na komersyo sa pagitan ng tindahan at ng mamimili. Ang aming 

teorya ay, kapag mas madaming komersyo ang maitransact mas lalaki ang halaga ng Nim token. 

Hindi lamang kami naniniwala na mapapalago nito ang halaga ng NIM token kundi maging ang 

ecosystem ng Ethereum lalo na sa third world countries na walang kwenta ang fiat currency. 

 

. 
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Sa tulong ng platform ng Ninbus token hindi lamang nito tinutukoy ang Sistema ng pagbebenta ng 

produkto kundi maging ang pagpapalago ng mga trabaho an kung saan ang mga rtao ay makabubuo 

ng panibagong career na sa ngayon ay wala sa financial na teknolohiya. 

 

Ang Product toekens ay panibagong uri ng cryptocurrency na kung saan ang mga customer ay 

maaring makibili ng produkto o serbisyo sa pamamagitan ng pre-sale. Ang bawat transakyon ay 

nakatala, ang mg customer ay maaaring gamitin ang token nila upang ipambili ng produkto o serbisyo 

ng tindahan, o ipagpalit sa ibang tindahan, makakuha ng pro rata refund (refund na katumbas ng 

kabuuhang token na ibinigay) para sa token o kaya ay i-hold muna ito para sa darating na panahon. 

Hindi tulad ng high frequency trading sa Wall Street, ang platform ay magdadala ng demokratikong 

ideals at pantay na pagturing sa palitan ng goods at serbisyo. 

 

Sa bawat kita ng mga tindahan, ang ilang parte ng kita ay mapupunta sa product token wallet sa 

pormang ETH. At kung ang ilang NIM ay mapagiwanan sa crowdsale, ang halaga ng NIM ay 

miminahin mula sa mga sale at mapupunta sa store’s wallet. 

 

Ang features na ito ay magpapanatili sa NIM na lumago at mahikayat ang iba pang mga tindahan na 

gsmitin ang platform. Naniniwala kami na ang cycle ng sale, produce, reward at exchange (SPRE) ay 

magpapatagal sa plataporm bilang viable tool sa mundo ng cryptocurrency. Binibigyan nti ng bagong 

kahulugan ang shopping SPRE! 
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URI NG PAGGAMIT 
 

Ang plataporma ng Nimbus token ay magagamit sa anumang proyekto ng mga negosyo. Ang mga 

tindahan ay magagamit ang token upang makalikom ng pera sa pagtitinda ng sariling branded tokens 

sa halip na magbakasakali sa mga kapitalista o magdusa sa tipikal na pagbabangko. 

 

Alam naming ang mga benipisyo ng mga may-ari ng tindahan, ngunit ano naman ang sa mga 

customer na bumili ng NIM sa crowdsale? Ang NIM ay binubuksan ang functionslity ng platform. 

Ang NIM ay ginagamit sa pagbubukas ng mga tindahan at bumili ng branded products tokens. 

 

Sa tulong ng product tokens ang mga customer ay makakakuha ng pro rata refund para sa kanilang 

product token o ibarter ang token bilang kapalit. Sa halip na magkaroon ng yogurt token, pwede 

nilang ipagpalit sa token na maaring makaredeem ng. bisekleta. 

 

Ang pagbili ng product tokens sa  panahon ng pre-sale period ay magbibigay sa customer ng 

maraming pagpipilian na hindi lamang  bukas sa platform tulad ng Kickstarter o retail outlet tulad ng 

Overstock. Isa itong malaking oprtunidad sa mga entrepreneur na makatulong sa pagpapalago ng 

maliliit na negosyo habang ang mga entrepreneur ay may mga bagong kagamitan at panibagong 

paraan ng pagpapalago ng token portfolio. 

 

Sa mga susunod na pahina gagamit ii-explore namin ang tatlong magkakaibang gamit na cases sa 

tatlong magkakaibang industriya: agrikultura, complex manufacturing at personal na serbisyo. 
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PANO IBLOCKCHAIN ANG AVOCADO 

Ang mga mgsasaka ng avocado ay nagnanais ana mapalawak ang kanilang orchad at magdagdag ng 

mga puno sa mga bakanteng lote. Ang mga magsasaka ay maaring gamitin ang platform ng Nimbus 

upang i-pre-sale ang avocado sa pagpapalawak ng orchard. Sa pagtatapos ng panhon ng pagpapatubo, 

ang bahagi ng kita ng bawat avocado crop ay mapupunta sa product token wallet. Ang mga customer 

ay maaring itrade ang kanilang token para sa avocado, makakuha ng pro rata refund o ihold muna 

para sa future na gamit. Kung may NIM na natira sa crowdsale, ito ay imimina at ilalagay sa wallet ng 

tindahan. 
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PAANO IBLOCKCHAIN ANG AIRCRAFT FACTORY 

Ang matagumpa na aircraft manufacturer may mga magagandang desenyo ng jet aircraft at kontrata 

para sa 10 planes.Isang magandang lugar ngunit mangangailangan ng mga kagamitan para sa 

paggawa ng aircraft. Upang makakuha ng pera upang makapagsimula, ginamit nila ang platform ng 

Nimbus upang mag-alok ngpre-sales ng kanilang eroplano. Kapa gang mga token ay naibenta, ang 

aircraft manufacturer ay maari nang makakuha ng mga kagamitan na kakailanganin sa pagbuo ng 

magandang desenyo ng bagong jey airplane. Sa bawat naibentang aircraft, ang porsyento ng kita ay 

mapupunta sa product token wallet. Magkakaroon na ngayon ang customer ng bumili ng aircraft 

gamit ang kanilang token, makakuha ng pro rata refund, o ipagpalit ang kanilang token sa ibang  

product token sa platform. At kung may matirang NIM sa croowdsale ang tindahan ay magmimina ng 

bagong NIM token ay mapupunta ito sa kanilang wallet   
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PAANO IBLICKCHAIN ANG MASSAGE 

Ang isang spa entrepreneur ay may umuunlad na spa at nais niyang magtayo ng panibagong spa sa 

ibang lugar. Ang entrepreneur ay maaringg gamitin ang platform ng Nimbus token upang makahanap 

ng tulong sa pagbubukas ng panibagong tindahan. Sa bawat serbisyong nabebenta ng spa, ito man ay 

massage, haircut, manicure, o seaweed wrap, ang ilang porsyento ng kita ay mapupunta sa product 

token sale. Sa pamamagitan nito magagamit ng mga customer bilang pangbayad sa iba pang serbisyo 

ng spa, makakuha ng pro rata refund, ihold ito o ipagpalit ito sa ibang product token sa platform. 

Panghuli, kung may ntirang NIM token sa crowdsale, ang tindahan ay magmimina ng panibagong 

NIM token na mapupunta sa kanilang wallet. 
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PAGMIMINA NG NIM 
Sa simula ang NIM ay magiging available lamang habang crowdsale ng platform ng token. Sa 

pagtatapos ng crowdsale, lahat ng hindi naibentang token ay maaring minahin ng mga tindahan sa 

pamamagitan ng pagtatala ng sales. 

 

Ang NIM token ay kinakailangang magbukas ng tindahan sa sa platform ng Nimbus Token. Ang mga 

indibidwal na hindi nakabili ng token habang crowdsale ay maghihintay hanggang ang NIM ay 

lumabas sa exchange o may panibagong Nim token ang namina at naibenta. 

 

Ang tanging paraan upang ang NIM token ay mamina ay kapag ang mga tindahan ay magtala ng sale 

sa platform. Ang mga customer na bumili ng token sa crowdsale ay makakatanggap ng naiibang token 

ng tindahan- MINx. Ang mga customer na may NIMx ay maaring makipagtrade para sa produkto o 

serbisyo ngg tindahan, maaari nila itong ipagpalit sa ibang product token (NIMy), ihold ito o 

makakuha ng pro rata refund para sa token. Ngumit para sa tindahan, ang token ay miminahin at 

ililipat sa kanilang wallet. Maaari nilang gamitin ang mga NIM na ito upang magbukas ng panibagong 

tindahan, ibigay sa iba upang magsimula ng negosyo o itrade sa ibang cryptocurrency. 

 

Sa pagtatala ng sales ng mga tindahan sa platform, ang NIM ay miminahin sa mga natira sa crowdsale 

ng NIM token pool. Ang bawat NIMx ay matutulungan  gamit ng halaga ng transaksyon ng produkto 

o serisyo na naitala ng tindahan. Maitatas nito ang  utility ng lahat ng NIM token sa kabuuhan ng 

platform at ng third party exchange. 

 

Matitigil ang pagmimina kapag wala ng laman ang pool ng NIM token. Ang panibagong NIM mining 

ay sisimulan kapag ang kauuhang halaga ng NIM token ay mas mababa sa orihinal na halaga nila sa 

crowdsale.  
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NIM VS NIMX 
Ang platform ay gumagamit ng dalawang uri ng token, NIM at NIMx: bawat isa ay may espesipikong 

pakinabang. 

Ang NIm ang utility token na ibinibenta sa token crowdsale. Kung may natiran NIM sa crowdsale, 

ang mga token na iyon ya maari nang minahin kapag ang mga tindahan ay magtala na ng sale sa 

platsaporma. Ang NIM ay kailangan din na magbukas ng tindahan sa platform. 

 

Ang NIMx ay product token. Ang bawat tindahan sa plataporm ay may naiibang token ID. NIMx ( 

NIMy o NIMz) a ginagamit bilang pagkakakilanlan ng product token sa whitepaper.  Ang aktwal na 

token Id ID  ay maaring tulad ng NIM.MillerAvocados, NIM.LocusJets, or NIM.ArizonaSpa. Ang 

mga gumagamit ng platform ay maaaring ibarter ang NIM.MillerAvocados product tokens sa 

NIM.ArizonaSpa o kung ano mang product token sa platform exchange. Maari rin silang 

makipagtrade sa platform exchange ng NIM na bukas sa  third party exchanges.  
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ECOSYSTEM 
 

Ang platform ng Nimbus ay may umuusbong na ecosystem na nakatuon sa pagtatayo ng mga negosyo 

at ibenta ang mga produkto nito.. 

 

Ang platform ay ang lugar kung saan ang mga negosyo ay maaaring  mag launch ng token sale upang 

makakuha ng pondo para sa pangangailangan ng knilang negosyo.. 

 

Ibinibenta ang mga NIM token sa crowdsale upang pondohan ang development ng platform. Sa oras 

na masimulan ang platform, tanging ang NIM token ang magagamit upang magbukas ng negosyo at 

magsimula ng pre-sale ng naiibang product tokens. 

 

Kapag magtala na ng sale ang mga tindahan maaari nang itrade ng mga customer ang kanilang mga 

product token sa platform at magsimula ng pre-sale ng unique product tokens. 

 

Ang NIM ay isinagawa upang bumuo ng mga tindahan, at ang mga tindahan na ito ay maaring 

magmina ng NIM sa pool kapag nagtala na sila ng sale. Ito ang bumubuo sa product token cycle: sale, 

produce, reward at exchange. Sa cycle na ito ang mga tindahan ay magbebenta ng kanilang token 

upang sila ay lumago, ang mga tindahan ay magproproduce ng mga produkto at serbisyo, ang mga 

customer ay bibiyayaan ng produkto at ang mga produkto ay ibabarter sa ibang platform.   
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DISTRIBUSYON 

Paano Ipamamahagi ang mga Token 

Nais naming panatilihin ang kasaganahan ng NIM token. Walang magnanais na ipagsa walang halaga 

ang token. Sa pagtatapos ng token sale, ang lahat ng di nabentang token ay mapupunta sa pool upang 

minahin ng mga tindahan na nagtala sa platform. Walang bagong token ang ang makakagawa ng 

salapi. 

 

Deskripsyon Percentage 

Token Presale 20% 

Token Sale 50% 

Team* 10% 

Founders* 10% 

Costs at Fees Reserve** 10% 

  

Total 100% 

 

 

* Vested Tokens 

** Reserved para sa di nakaplanong gmit 

 

Note: Ang Nimbus Token-based incentives ay i-offer sa mga Founders, Team ang Board na may 

vesting schedule. Dito ang masisiguro na ang management team, board at mga employee tungo sa 

pangmatagalang pagbuo ng halaga ng Nimbus token. 
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ALOKASYON NG PONDO 

Paano ito isasagawa 

 

Deskripsyon Unit Price 

Labor 40% 

Marketing 20% 

Facilities 10% 

Seguridad 5% 

Legal 3% 

Infrastructure 7% 

Reserve Fund* 15% 

Total 100% 

 

 

*Reserve Fund  

Ang token na ito ay pananatilihin sa sirkulasyon at ireresrba sa mga hinaharap na na pangyayari na 

ang mga founder,staff, management o team ay di magagawang makapaghanda ng agaran. 
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ROADMAP 

 
Inaasahan namin na ang viable product ay magiging available sa Q3 ng 2018 na may may 

karagdagang features na pwede na sa online sa taong iyon.  Bagong v2.0 na feature ang mattatagpuan 

sa platform sa Q2 ng 2019. 

 

ANUNSIYO NG CROWDSALE 
Ang announcement ay lalabasa sa bitcointalk.org forum at Nimubs token ng ilang social media 

channels. Ang whitelist sle at magsisimula mahigit 2 lingo pagkatapos ng crowdsale. 
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TOKEN WHITE SALE 
Ang token white sale ay tatagal ng 1 linggo at magiging available lamang sa mga indibidwal na nasa 

listahan ng newsletter email. 

 

TOKEN PRESALE 
Ang token pre-sale ay tatagal ng 14 na araw at magsisimula pagkatapos ng white sale. 

TOKEN CROWDSALE 
Ang token sale ay tatagal ng sampung lingo o higit pa depende sa reaksyon ng market forces sa oras 

na iyon. 

 

YUGTO NG PAGPAPAUNLAD NG PROYEKTO 

Phase 1: Staffing 

Sa phase na ito kasama nang paghire ng team na magpapaunlad ng platform. Halos lahat ng mga 

crowdsale ay mayroon ng team sa simula palang. Ngunit, ang team na nagpapaunlad ng platform ay 

madalas na naiiba sa tunay na nagpapaunlad. Nasasayang nito ang oras ng proyekto at ang iba pang 

mga resources na kung saan nakakatanggap ng token ang mga team sa crowdsale na hindi nila 

pinaghirapan. Ang founder ay may mahabang kasaysayan sa pagbuo ng team na bubuo ng mga 

produkto at alam nating isa nitong malaking halimbawa ang Nimbus Token Platform. 

Phase 2: Pagpapaunlad ng Alpha Prototype  

Ang basic building block ng platform ay matatagpuan sa phase 2. Kagamitan sa store management, 

ang Sistema ng NIMx exchange, token pool management interface, engine ng transaction at portfolio 

ng customeray ang mga pangunahing kasangkapan ng platform. 

Phase 3: Beta Testing 

Kapag matapos na ang pahse 2 sisimulan na ang beta test. Sa simula ang beta testing ay bukas lamang 

sa piling mga grupo ng NIM token holders upang itest ngunit walang aktwal na transakyong 

magaganap. Ang maliit na bilang ng mga tindahan ay hahayaang magbukas ng mga transaksyon 

upang masuri ang NTP model. Pagkatapos ng beta testing, bubuksan na ang platform sa sino mang 

may NIM token. 
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Phase 4: Golden Master Deployment 

Kapag umalis na ang team sa beta test at magsagawa ng magandang pagbabago sa platform at model, 

ang Nimbus Token Platform ay magiging bukas sa publiko para sa live use. 

Phase 5: Upgrades at Expansions 

Naniniwala kami na ang platform na inilalarawan sa whitepaper ay ang dulo ng iceberg sa 

pagsasademokratiko ng maliliit na mga negosyo sa buong mundo lalo na sa third world country. 

 

Ang modipikasyon ng Sistema ay magpapatuloy habang tumataas ang pangangailangan. Ang 

whitepaper na ipinkita dito ay v1.0 lamang ng platform. Ang mga features at uses-cases ay uunlad sa 

paglago ng platform at kapanpanabik na mga bagong direksyon ng crypto-economics ang mabubuo. 
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FOUNDER AT TEAM 
Si Storm Bear Williams ay itinuon ang 

kanyang career sa pakikipagtrabaho sa 

mga kamangha-manghang mga tao at 

kakaibang mga produkto. Ang kanyang 

multi-discipline career ay nagtulak sa 

kanya na magtrabaho sa Silicon Valley 

start-ups at Fortune 500 behemoths 

 

Bago paman mabuo ang salaitang kanya 

nang pinodohan ang unang 

crowdsourced 

charity, BooksForSoldiers.com.   

Si BFS ay isang sundalong sinuportahan 

ang charity na itinapok sa everything 

from Oprah hangang People Magazine. 

Ang site ay nanalong James R. Peterson 

Pageturner Award for Literacy. Na may 

halagang $32 million raised, Alam ni Mr. Williams kung anong kailangan upang makuha ang nais sa 

online world. 

 

Ngayon nais niyang idemokratiko ang finance. Isa itong kapana-panabik na paglalakbay. Maaring 

makita ang kanyang LinkedIn profile DITO. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://booksforsoldiers.com/
http://people.com/human-interest/north-carolina-storm-williams-sends-thousands-of-books-to-soldiers-overseas/
http://pageturner.volumesquared.com/winners2006.html
http://pageturner.volumesquared.com/winners2006.html
https://www.linkedin.com/in/stormbear/
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JOHN MCAFEE (THE BIG DOG) 

SENIOR STRATEGIST & ADVISOR 
Nagsimula si John bilang programmer ng NASA’s Institute for Space 

Studies bago maging creator ang unang anti-virus software company na 

patuloy na dinaala ang kanyasng pangalan. Ngayon itinuong niya ang 

kanyang talino sa kinabukasan ng ekonomiya. Siya ay champion ng 

teknolohiya ng blockchain at fierce advocate ng cryptocurrencies. Mapalad 

tayo sa Nimbus token at dadalhin ni John ang kanyang kakahyahan upang 

payuhan at imentor ang Nimbus habang ginagabayan ang galaw ng kumpanya sa cryptocurrency 

exchange. 

 

 

STEVEN PETERSON 
BLOCKCHAIN BADASS 
Si Steven ay mayroong malawak na kasanayan sa LAMP, SQL, C++, at 

web application development sa Nimbus Token Platform. Ang kanyang 

mga research sa engineering blockchain technologies para sa healthcare 

industry ang dahilan kung bakit siya perfect match sa Nimbus token. Ang 

kanyang malalim na kaalaman sa real world application ang nagbigay sa 

kanya ng pakakakilanlang badass na siyang kailangan naming upang 

mapag sama ang old school transaction sa blockchain. Makikita ang kanyang LinkedIn profile DITO. 

 

KEITH HALL 
SUPERSTAR BACKEND DEVELOPER 
Sa lahat ng ito kailangan nating ng isang mag mamaster ng LEMP stack 

(LAMP ay yung nakaraang taon) Yung taong nais magapagod sa mga 

detalye ng data center at LUBOS NA MAHAL ang pagsisigurado na ang 

mga bits at bobs ng TCP/IP ay umaayon. Yan si Keith. Itinuon niya ang 

kanyang skill sa super-insane-ultra-demanding na environment ng D.CAng 

lahat ng kanyang pagsisikap at tenacity ay makakatulong sa pagbuo ng mas maiging mga produkto 

build a better product. Makikita ang kanyang LinkedIn profile DITO. 

 

https://www.linkedin.com/in/slpeterson/
https://www.linkedin.com/in/keithhalldc/
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KEVIN WILLIAMS 
MATALINONG FRONTEND DEVELOPER 
Si Kevin ay isang kahanga-hangang asset para sa aming superstar na grupo. 

Sa loob ng halos SAMPUNG taon ng karanasan sa front end development, 

ang kanyang mga istilo sa pagdidisenyo at kadalubhasaan sa GUI ay 

katangi-tangi. Ang mga iyon ay may malaking tulong sa paggawa ng isang 

site na may at lohikal at madaling gamitin na mga functional element sa 

parehong web at mobile. Ang pagdadala ng “kadalian sa paggamit” sa 

blockchain ay parang Holy Grail sa pagdidisenyo. Ang kanyang mga masining na kakayahan at 

katalinuhan sa site function ay magbibigay-benepisyo sa produkto at lalo na sa aming mga mamimili. 

Maaarin niyong makita ang kanyang LinkedIn profile DITO. 

 

DANIEL SPYRALATOS 
GUMAGAWA NG MILAGRONG DIREKTOR NG SOCIAL 

MEDIA & DIGITAL MARKETING 
Si Daniel ay nagtatrabaho na sa digital marketing sa halos karamihan ng 

kanyang buhay adult, bago pa man ang pagdating ng mga ICO at ang 

pagsikat sa industriya ng mga cryptocurrency. Ang ilan sa mga highlight na 

proyekto niya ay ang PR/Online Reputation Management na isang trabaho 

para sa brand ng sport na Training Mask, digital marketing na kosultasyon para sa fitness Infomercial 

TV star na si Tony Little at iba pang kilala at respetadong mga artista sa US. 

 

Siya ay nagtrabaho na sa ilang mga proyekto sa ICO, na nagtapos bilang matatagumpay na mga 

proyekto. Ang kanyang trabaho ay ang pagpapayo at pagpapatakbo ng social media marketing para sa 

mga kliyente ng ICO ng Cryptonomos. Ang ilan sa mga katangi-tanging mga ICO ay ang INS 

Ecosystem (sold out,) WAX (sold out,) Rentberry (patuloy na tumatakbo– malapit ng umabot sa 

hardcap) at iba pa.  

 

Dahil sa ilang taon ng karanasan mula sa pagtatrabaho sa pagbabagong dulot ng blockchain, at isama 

na ang kanyang pagkahilig sa mga cryptocurrenct at mga makabagong startup, si Daniel ay isang 

malaking asset para sa aming grupong marketing. 

  

https://www.linkedin.com/in/kevinorin/
Storm Williams
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DEAN WILLIAMS 
A+ NA DIREKTOR NG BUSINESS DEVELOPMENT 
Si Dean ay dapat isang coder ngunit kanyang ipinilit na siya isang people 

person! Siya ang aming tagahanap ng mga kliyente at mga partner upang 

makiisa sa aming negoosyong blockchain. Oh, at siya rin ay may 

kakayahang makakita kung magaling ba ang isang blockchain developer pag 

nakita niya ito. Si Dean ay isa sa aming tao na hindi mo maaaring maloko sa 

pamamagitan lamang ng iyong resume. Siya ay magsasaliksik, 

magiimbestiga at bali-balitang nagsasagawa ng ilang interogasyon. FOUR LIGHTS! Maaarin niyong 

makita ang kanyang LinkedIn profile DITO.  

 

  

https://www.linkedin.com/in/deanwilliams2/
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GLOSARYO 
 

Ang mga terminong ito ang maaaring makatulong sa mga bibili ng NIM o sa mga bago pa lamang sa 

cryptocurrency 

 

Branded Product Tokens – Tignan ang NIMx 

 

Business Users -Ang users ay ang mga nag-ooperate ng mga store sa platform. 

 

Mamimili– Ito ay isang tao na nagmamay-ari ng mga token ng NIM o NIMx. 

 

Pagtatala ng mga benta– Nakakabuo ng halaga para sa kanilang katangi-tanging produktong token 

tuwing sila ay nagtatala ng mga benta pabalik sa platform kung saan nila nakuha ang pondo sa 

paunang pagbebenta. Upang magtala ng isang benta, ang store ay nagko-convert ng isang fraction ng 

kanilang benta (Sale Token Allotment) sa kanilang ETH at ito ay dinideposito sa kanilang product 

token wallet sa anyo ng ETH. 

 

NIM – Ang pangalan ng utility token na ginagamit sa platform ng Nimbus Token. Maaari itong ipalit 

sa mga palitan sa labas ng Sistema ng NTP. 

 

NIMble – Ito ang pinakamaliit ng denimonasyon ng isang NIM (1 NIMble = 0.000000000000000001 

NIM o 1x10^-18 NIM). Ito ay sadyang sumasalamin sa ETH at ecosystem nito na fractional na pag-

aari.  

 

NIMx, NIMy, NIMz, etc. -  Ang mga ito ang token ng branded product. Ang ganitong uri ng token 

ay hindi maaaring ipalit sa mga palitan sa labas ng sistema ng NTP. Ang bawat store sa platform ay 

may natatanging token ID. Sa loob ng whitepaper at pagmomodelo, aming ginagamit ang 

terminolohiya ng NIMx, etc. upang tukuyin ang isang particular na product token. Sa tunay na 

mundo, ang natatanging token ID ay maaaring maging NIM.avocados, NIM.jet, o NIM.spa. 

 

NIMx Exchange – Ang palitang platform kung saan isang token ng produkto ang maaaring maipalit 

sa iba. 
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Nimbus Token Platform (NTP) – Isang web at mobile app na nagbibigay ng malawak na saklaw ng 

mga pagpipilian sa mga pre-sale good at mga serbisyo sa pamamagitan ng mga token ng branded na 

produkto. 

 

Token ng Produkto – Ito ay isang particular na uri ng cryptocurrency na nakatali direkta sa isang 

produkto o serbisyo (NIMx, NIMy, NIMz, etc.). Bawat store sa Nimbus Token Platform ay 

magkakaroon ng natatanging token (NIM.avocados, NIM.jet, or NIM.spa, etc.)  na inaalok ng mga 

store na nagbebenta ng produkto. Ang maraming token ay maaaring magkaroon sa mga parehong 

produkto. Halimbawa ay ang Wheat, na maaaring magkaroon ng maraming nagbebenta na nagaalok g 

natatanging token para sa kanilang mga pananim. (NIM.JohnsonGrains, NIM.IowaHarvest, 

NIM.OrganicWheat, etc.) 

 

Product Token Cycle – ang platform ay nakabatay sa economic cycle ng sale, produce, reward at 

palitan. 

 

Product Token Wallet – ito ay ang wallet kung saan ang mga naitalang benta ay naitatabi sa anyo ng 

ETH. Ang mga Pro rata refund ay binabayaran mula sa wallet na ito patungo sa mga mamimili. 

  

Pagbabahagi ng Sale Token – Sa kada benta (transaksyon), maging ito man ay good o isang 

serbisyo, ang bawat benta ay may predetermined na porsyento na mapupunta sa product token wallet 

sa anyo ng ETH. 

 

Mga Store – Ang pangunahing trabaho ng isang store sa platform ay ang paunang pagbebenta ng 

kanilang mga good o mga serbisyo upang makakalap ng pondo. Pagtapos nito, ang mga store ay 

nagbabahagi ng particular na halaga ng kanilang mga transaksyon sa kanilang mga mamimili. Ang 

mga store ay maaaring mag-alok ng mga crowdsale para sa mga product tokens na natatangi sa 

kanilang store. Kung alin man sa NIM ang matira mula sa crowdsale, ang mga store ay maaaring 

magmina ng NIM kapag sila ay nagtala ng kanilang mga benta. Ang mga store ay maaari ring iredeem 

ng kanilang natatanging mga product tokens (NIMx). 

the platform which burns NIM tokens. But when stores log sales, they mine NIM to add to their wallet 

as an incentive to honor their pre-sale contracts. 
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Wallet ng Store – Kapag ang isang store ay magtala ng isang benta, kung ang alin mang NIM ang 

matira mula sa crowdsale, ang bentang iyon ay magmimina ng isang partikuklar na halaga ng NIM na 

ililipat sa wallet ng kanilang store. 

 

Token Churn – Ang halaga ng mga NIM token na inilipat sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga 

store laban sa pagmimina sa pamamagitan ng mga benta. 

 

Token Pool – Ang Token Pool ay unang pinuno mula sa mga NIM token na hindi naibenta sa 

crowdsale. Ang mga natirang mga token ay magagamit sa pagmimina kapag ang isang store ng 

nagtala ng mga benta. Ang naminang NIM ay mapupunta sa wallet ng store. Kapag ang pool ay 

naubos na, ang pagmimina ay titigil hanggang sa magkaroon na muli ng mas maraming NIM. 

 

Kabuuang Distribusyon ng Token – Ang kabuuang halaga ng NIM sa sirkulasyon ay laging 

kapantay o mas mababa pa sa TTD, na ang halaga ng mga token na nabenta sa crowdsale. Ang NIM 

ay ginagamit upang magbukas ng mga store sa platform na gumagawa ng mga NIM tokens. Ngunit 

kapag ang mga store ay nagtala ng mga benta, sila ay nagmimina ng NIM upang idagdag sa kanilang 

wallet bilang insentibo upang bigyang-karangalan ang kanilang kontrata sa paunang pagbebenta. 

  

Transaksyon- Ang transakyon, sa ecosystem ng Nimbus Token Platform, ay kung saan ang isang 

store ay makakumpleto ng isang benta at ang katumbas na porsyento ng benta ay nailipat sa Product 

Token Wallet sa anyo ng ETH. Pati na rin, ang maliit na halaga ng NIM ay minina ng store sa kada 

benta at napupunta sa kanilang wallet. 
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MGA CONTACT 
 

Twitter: @NimbusToken 

Facebook: https://www.facebook.com/Nimbus-Token-836368019871489/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nimbustoken 

Reddit: https://www.reddit.com/r/nimbustoken/ 

Tumblr: https://nimbustoken.tumblr.com/ 

Slack: http://nimbustoken.slack.com 

Telegram: https://t.me/NimbusToken 

Email: nimbustoken@nimbusagency.com 

 

  

https://twitter.com/NimbusToken
https://twitter.com/NimbusToken
https://www.facebook.com/Nimbus-Token-836368019871489/
https://www.linkedin.com/company/nimbustoken
https://www.reddit.com/r/nimbustoken/
https://nimbustoken.tumblr.com/
http://nimbustoken.slack.com/
https://t.me/NimbusToken
mailto:nimbustoken@nimbusagency.com
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ANG HOWEY TEST 
 

Ang "Howey Test" ay isang pagsusulit na ginawa ng United States Supreme Court upang malaman 

kung ang ilang mga transakyon ba ay matatawag na "investment contracts." Kung gayon, sa ilalim ng 

Securities Act of 1933 at ng  Securities Exchange Act of 1934, ang mga transaksyong iyon ay 

maituturing na may seguridad at nangangailangan ng karampatang disclosure at pangangailangan sa 

pagpaparehistro. 

  

Kung ang isang crowdsale ng cryptocurrency ay nakatugon sa lahat ng apat ng pamantayan sa ibaba, 

ang mga token o coin ay maituturing na reguladong seguridad sa mata ng U.S. Securities Exchange 

Commission. 

 

 1. Ito ay isang investment ng pera 

 2. Mayroong inaasahang kita mula sa investment 

 3. Ang investment ng pera ay nasa parehong enterprise 

 4. Anumang kita ay mula sa mga pagsisikap ng isang promoter o ikatlong partido 

 

Ayon sa Securities Law Framework para sa spreadsheet ng mga Token sa Blockchain na ibinigay sa 

pangunguna ng Coinbase, Coin Center, Union Square Ventures at Consensys. 

 

Maaari niyong Makita ang aming entry dito. 

 

Ayon sa kanilang spreadsheet, ang aming Howey Test risk score ay 20 mula sa daan-daang 

posibilidad. 

 

HUWAG ITONG ITURING NA ANUMANG GABAY O AKTWAL NA ESTADO NG 

POTENSIYAL NA PANGANIB. KUMUHA NG LEGAL NA PAYO BAGO GUMAWA NG 

ANUMANG PAGBILI NG CRYPTOCURRENCY. TIGNAN ANG LEGAL NOTICES AT 

DISCLAIMERS SECTION SA DULO NG WHITEPAPER PARA SA KARAGDAGANG DETALYE 

NG POTENSIYAL NA PANGANIB KALAKIP NITO.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GT8Icb40dy0jPZfiT1xcL9yFKuK2HSY6vOThxU9dzCY
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LEGAL NA MGA PANSIN AT MGA PAALALA 
 

MAHALAGANG PANSIN 

  

Ang mga token ng Nimbus Token Platform ay hindi inilaan upang gamitin sa pagtatag ng mga 

seguridad sa kahit anong hurisdiksyon. Ang whitepaper ay hindi bumubuo ng ng isang prospectus o 

nag-aalok ng kahit anong dokumento at hindi inilaan upang bumuo ng isang o er ng mga seguridad o 

isang solisitasyon para sa investment sa seguridad sa kahit anong hurisdiksyon. 

  

Walang tao ang pinipilit pumasok sa kahit anong kontrata o pagtataling mga legal na pangako 

kaugnay sa pagbebenta at pagbili ng mga token sa Nimbus Token Platform at walang cryptocurrency 

o kahit ano pang uri ng bayad ang dapat tanggapin mula sa whitepaper. 

 

Ang impormasyon sa ibaba ay maaaring hindi kumpleto at hindi nagpapatupad ng anumang element 

ng isang kontraktuwal na kaugnayan. Habang kami ay ginagawa ang aming makakaya upang 

masigurado na anumang materyal sa whitepaper ay tama at  napapanahon, ang materyal na ito ay 

hindi nangangahulugan ng pagkakaloob ng propesyunal na payo. Nimbus Token Platform ay hindi 

nagbibigay-katiyakan, at tumatanggap ng kahit anong legal na pananagutan sa kahit anong pagmulan 

o konektado sa, katumpakan, pagiging maaasahan, pagiging napapanahon o pagiging kumpleto ng 

kahit anong materyal na nilalaman ng whitepaper. Ang mga investor at mga potensyal na token holder 

ng Nimbus Token Platform ay dapat na maghanap ng kanilang sariling mga propesyunal na payo na 

kanilang pagtitiwalaan, sa pagpasok sa isang pangako o transakyon base sa, materyal na inilathala sa 

whitepaper, kung saan ang materyal ay inilathala lamang upang gawing sanggunian lamang. 

  

Ang Nimbus Token Platform ay hindi nagbibigay ng kahit anong opinion sa pagbili, pagbenta o 

pagtatransaksyon sa mga token ng Nimbus Token Platform at ang katunayang ng pagbibigay ng 

whitepaper ay hindi dapat gawing basehan, o dapat pagtiwalaan sa kahit anong may koneksyon sa 

kontrata o mga desisyon sa pag-iinvest. 

 

Walang tao ang pinipilit pumasok sa kahit anong kontrata o pagtataling mga legal na pangako 

kaugnay sa pagbebenta at pagbili ng mga token sa Nimbus Token Platform at walang cryptocurrency 

o kahit ano pang uri ng bayad ang dapat tanggapin mula sa whitepaper. 
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MGA REHIYONAL NA RESTRIKSYON 

 

Ikaw ay hindi karapat-dapat at hindi dapat bumili ng kahit anong mga token mula sa Nimbus Token 

Platform kung ikaw ay isang mamamayan o residente (taxbuwis o iba pa) ng Singapore, o iba pang 

Singapore Person. Ang “Singapore Person” ay karaniwang pagtutukoy ng isang natural person, na 

nakatira sa Singapore o anumang entity na pinamamahalaan at pinangangasiwaan sa ilalim ng mga 

batas ng Singapore. 

  

Ikaw ay hindi karapat-dapat at hindi dapat bumili ng kahit anong mga token mula sa Nimbus Token 

Platform kung ikaw ay isang mamamayan o residente (taxbuwis o iba pa) ng People‘s Republic of 

China (“PRC“), o iba pang PRC Person. Ang “PRC Person” ay karaniwang pagtutukoy ng isang 

natural person, na nakatira sa People‘s Republic of China o anumang entity na pinamamahalaan at 

pinangangasiwaan sa ilalim ng mga batas ng People‘s Republic of China. 

  

Karagdagan dito, dahil sa hindi kasiguraduhan sa pangkasalukuyang regulasyon at bago ang 

karagdagang impormasyon ay maisapubliko sa Platform, ang mga may hawak ng green card sa 

United States o mga mamamayan o residente (buwis o iba pa) ng United States of America, Singapore 

o China, o iba pang U.S., Singapore Person o PRC Person, ay hindi karapat-dapat na magparehistro 

para sa Pagbebenta ng Token. Dahil doon, nalilimitahan ang kakayahan ng U.S., Singapore, PRC 

persons upang gamitin ang mga token ng Nimbus Token Platform at makiisa sa mga panghinaharap 

na pangpapaunlad pati na rin ang distribusyon ng mga nalikom na halaga. 

  

WALANG PAYO 

 

Walang impormasyon sa whitepaper ang dapat na ikonsidera na negosyo, legal, pinansyal o payo sa 

buwis tungkol sa Nimbus Token, ang NIM cryptocurrency, ang Nimbus Token Platform, ang Nimbus 

Token crowdsale, (ang bawat isa ay tinukoy sa whitepaper). Ikaw ay dapat na kumunsulta ng sarili 

mong legal, pinansyal, buwis o iba pang propesyunal na tagapayo tungkol sa Nimbus Token Platform 

at ang kanilang mga kaukulang mga negosyo at operasyon, ang mga token ng Nimbus Token NIM, 

ang Nimbus Token crowdsale, (ang bawat isa ay tinukoy sa whitepaper). Dapat mong malaman na 

ikaw ay maaaring mangailangang saluhin ang mga pinansyal na panganib ng kahit anong pagbili ng 

mga token ng Nimbus Token Platform na walang katiyakan kung gaano katagal 
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LIMITASYON NG PANANAGUTAN 

 

Wala sa kahit anong mga pagkakataon na ang Nimbus Token Platform, ang mga miyembro ng 

Nimbus Token Platform staff, mga kontraktor, mga tagapagtatag, o mga boluntaryo ay managot sa 

mga sumusunod: 

 

Anumang nawalang mga kita, nawalang mga saving o hindi sinasadya, hindi direkta, 

espesyal o kinalabasang pinsala, na nagmula sa iyong paggamit o hindi paggamit ng mga 

serbisyo o mga produkto na inalok ng Nimbus Token Platform o kahit anong paglabag sa 

kahit ano sa mga tuntuning ito ng anumang ikatlong partido; 

  

Anumang panganib sa seguridad tulad ng mga pag-atake mula sa mga hacker, pagkawala ng 

password, pagkawala ng private key, o alin pang mga katulad nito. Mga pagkakamali o error 

sa code, text o mga larawang kasali sa pagbenta. 

 

Anumang mga pagkawala na resulta ng pabagu-bagong halaga ng NIM sa kahit anong mga 

bansa at mga palitan ng cryptocurrency. 

  

Itong website at ang mga token ng Nimbus Token Platform ay ibinigay bilang isang “as is” na 

basehan at walang anumang uri ng warranty, maging pahayag man o pahiwatig. Ikaw ang may 

responsibilidad sa lahat at pakikipagsapalaran base sa iyong paggamit ng website at pagbili ng 

anumang halaga ng mga token ng Nimbus Token Platform at ang kanilang gamit. Kung ang kaugnay 

na batas ay hindi pinapayagan ang isa o lahat ng mga limitasyon ng pananagutan sa mga nabanggit sa 

itaas na mag-aplay sa iyo, ang mga limitasyon ay mag-aaplay sa iyo hanggang sa kung saan lamang 

pinapayagan ng kaugnay na batas. 

  

Sa pagkuha ng token ng Nimbus Token Platform at hanggang sa kung saan lamang pinapayagan ng 

kaugnay na batas, ang mamimili ay pumapayag na ang Nimbus Token Platform o sinumang mga 

empleyao o kontraktor ng Nimbus Token Platform ay walang pananagutan sa kahit anong mawawala 

o mga pagkasira dulot ng kahit anong konektado sa kabiguan ng mamimili sa tamang pagsesecure ng  
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private key sa wallet na naglalaman ng kanilang NIM: mga pag-atake ng hacker, pagkanakaw ng mga 

kagamitan, pagkawala ng mga password, atbp. 

 

WALANG MGA REPRESENTASYON AT MGA WARRANTY 

 

Ang Nimbus Token Platform ay hindi guamagawa o nagbabalak gumawa, at itinatanggi, ang 

anumang uri ng representasyon, warranty o pagsasagawa sa anumang uri sa kaninumang tao, kabilang 

ang anumang mga representasyon, warranty o pagsasagawa na may kaugnayan sa katotohanan, 

katumpakan at kakumpletuhan ng anumang impormasyon na nakalagay sa whitepaper. 

 

IYONG MGA REPRESENTASYON AT MGA WARRANTY 

 

Sa pamamagitan ng pag-akses o pagtanggap ng pagmamay-ari ng anumang impormasyon sa 

whitepaper o anumang parte nito, iyong kinakatawan at ginagarantiyahan ang Nimbus Token tulad ng 

sumusunod:  

 

(a) ikaw ay pumapayag at kinikilala na ang mga token ng Nimbus Token Platform ay hindi 

nagbibigay ng seguridad ng anumang uri sa kahit anong hurisdiksyon; 

 

(b) ikaw ay pumapayag at kinikilala na ang whitepaper ay hindi nagbibigay ng isang 

prospectus o dokumentong o er ng anumang uri at hindi inilaan upang bumuo ng isang alok 

ng mga seguridad sa kahit anong hurisdiksyon o isang solisitasyon para sa investment sa mga 

seguridad at ikaw ay hindi pipiliting pumasok sa kahit anong kontrata o umiiral na legal na 

pangako at walang cryptocurrency o iba pang uri ng pagbabayad ang tatanggapin na 

nakabatay sa whitepaper; 

  

(c) ikaw ay pumapayag at kinikilala na walang awtoridad pang regulasyon ang nag-aral o 

nag-apruba ng mga impormasyong nakasaad sa whitepaper, walang aksyon ang ginawa o 

gagawin sa ilalim ng mga batas, mga pangangailangan sa regulasyon o mga alituntunin sa 

kahit anong hurisdiksyon at ang paglalathala, distribusyon o pagpapakalat ng whitepaper sa 

iyo ay hindi nangangahulugan na ang mga kaugnay na batas, mga pangangailangan sa 

regulasyon o mga alituntunin ay nasunod;  
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(d) ikaw ay pumapayag at kinikilala na ang whitepaper, ang pagsasagawa at ang 

pagkakumpleto ng crowdsale ng Nimbus Token Platform, o panghinaharap na palitan ng 

mga token ng Nimbus Token Platform sa kahit anong palitan ng cryptocurrency, ay hindi na 

dapat ipaliwanag, interpretahin o ituring mo bilang isang indikasyon ng mga merit ng 

Nimbus Token Platform, ang mga token ng Nimbus Token Platform, ang crowdsale ng 

Nimbus Token (bawat isa ay tinukoy sa whitepaper); 

 

(e) ang distribusyon o pagpapakalat ng whitepaper, kahit anong parte o kahit anong kopya, o 

pagtanggap ng mga katulad nito, ay hindi ipinagbabawal o nililimitahan ng mga kaugnay na 

mga batas, mga regulasyon o mga alituntunin sa iyong hurisdiksyon, at kung saan ang 

anumang mga limitasyon na may kaugnayan sa pagmamay-ari ay naaangkop, iyong 

naobserbahan at sinunod ang lahat ng mga limitasyon sa iyong sariling gastos at walang 

pananagutan ang Nimbus Token Platform; 

 

(f) ikaw ay pumapayag at kinikilala na kung sakaling iyong naisin na bumili ng kahit anong 

token ng Nimbus Token Platform, ang mga token ng Nimbus Token Platform ay hindi na 

ipapaliwanag, interpretahin, pag-uri-uriin o ituring na: 

(i) anumang uri ng salapi bukod sa cryptocurrency; 

(ii) mga debenture, mga stock o mga share na ibinigay ng sinumang tao o entity. 

 

 

(iii) mga karapatan, pagpipilian o mga pinagmulan na may kinalaman sa nabanggit 

ng mga debenture, mga stock o mga share; 

(iv) mga karapatan sa ilalim ng isang kontrata para sa mga pagkakaiba o sa ilalim 

ng ano pa mang ibang kontrata ang layunin o kunwaring layunin na kung saan 

upang masigurado ang pagkakaroon ng kita o maiwasan ang pagkalugi; 

(v) mga unit sa isang pinagsama-samang investment scheme; 

(vi) mga unit sa isang business trust; 

(vii) mga pinagmulan ng mga unit sa isang business trust; o 

(viii) iba pang mga garantiya o klase ng mga seguridad. 

 



 

  Page 32 of 38 

(g)  iyong nalalaman at naiintindihan na ikaw ay hindi karapat-dapat na bumili ng anumang 

token ng Nimbus Token Platform kung ikaw ay isang mamamayan, residente (buwis man o 

iba pa) o may hawak na greencard ng United States of America o isang mamamayan o 

residente ng Republika ng Singapore o isang mamamayan o residente ng People’s republic 

of China; 

 

(h) ikaw ay may mataas na antas ng pagkaunawa ng operasyon, pagpapatakbo, paggamit, 

pag-imbak, mga mekanismong pang transmisyon at iba pang materyalistikong mga 

katangian ng mga cryptocurrency, mga software system na nakabase sa blokchain, mga 

wallet ng cryptocurrency o iba pang mga kaugnay na mekanismong lagayan ng token, 

teknolohiya ng blockchain at teknolohiya ng smart contract; 

 

(i)iyong ganap na nalalaman at naiintindihan na kung iyong naisin na bumili ng anumang 

mga token ng Nimbus Token Platform, mayroong mga panganib na kalakip ang Nimbus 

Token Platform at ang kanilang mga kaugnay na negosyo at mga operasyon, ang mga token 

ng Nimbus Token Platform, ang crowdsale ng Nimbus Token, (katulad ng mga tinutukoy sa 

whitepaper); 

 

(j) ikaw ay pumapayag at kinikilala na ang Nimbus Token Platform ay walang pananagutan 

sa kahit anong hindi direkta, espesyal, hindi sinasadya, consequential o iba pang pagkalugi sa 

kahit anong paraan, sa tort, ang kontrata at iba pa (kasama ngunit hindi limitado sa pagkalugi 

sa rebenyu, kita o tubo, at pagkawala ng gamit o data), na resulta ng kahit anong may 

koneksyon sa pagtanggap o pagtitiwala sa whitepaper o kahit anong parte nito; at 

 

(k) ang lahat ng mga representasyon at mga warranty sa itaas ay pawang katotohanan, 

kumpleto, tumpak, tama at hindi nakapanliligaw mula sa oras ng iyong pag-akses o 

pagtanggap ng pagmamay-ari ng whitepaper o anumang parte nito. 

 

BABALA SA FORWARD-LOOKING NA MGA PAHAYAG 

 

Lahat ng mga pahayag na nilalaman ng whitepaper, mga pahayag na ginawa samga press release o sa 

saan mang lugar na maaaring maakses ng publiko at mga salitang pahayag na maaaring ginawa ng 
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Nimbus Token Platform o ang kanilang mga kaugnay na mga director, eksekutibong mga opisyal o 

mga empleyado na kumakatawan sa Nimbus Token Platform, na hindi mga pahayag mula sa 

kasaysayan, bumubuo ng “forward- looking na mga pahayag”. Ang ilan sa mga phayag na ito ay 

maaaring makilala sa pamamagitan ng mga terminolohiyang forward-looking tulad ng 

 “aim”, “target”, “anticipate”, “believe”, “could”, “estimate”, “expect”, “if”, “intend”, “may”, “plan”, 

“possible”, “probable”, “project”, “should”, “would”, “will” at iba pang mga katulad na mga termino. 

 

Gayunpaman, ang mga terminong ito ay hindi lamang ginagamit sa pagtukoy ng mga pahayag na 

forward-looking. Ang lahat ng mga pahayag patungkol sa pinansyal na posisyon ng Nimbus Token 

Platform, mga stratehiya sa negosyo, mga plano at mga inaasahan sa hinaharap ng industriya kung 

saan kabilang ang Nimbus Token Platform ay mga pahayag na forward-looking. Ang mga pahayag na 

forward-looking, kasama ngunit hindi limitado sa mga pahayag ng rebenyu at kakayahang kumita ng 

Nimbus Token Platform, mga inaaasahan, mga plano sa hinaharap, iba pang mga prospect, mga plano 

sa hinaharap, iba pang mga inaasahang sisikat sa industriya at iba pang mga bagay na inihayag sa 

whitepaper kaugnay ng Nimbus Token Platform ay mga bagay na walang pinagmulang kasaysayan, at 

pawang mga prediksyon lamang. 

  

Ang mga pahayag na forward-looking ay may kasamang kilala at hindi kilalang mga panganib, mga 

walang kasiguraduhan at iba pang mga bagay na maaaring makaapekto sa aktwal na resulta sa 

hinaharap, performance o mga pagtatagumpay ng Nimbus Token Platform na magbibigay ng 

pagkakaiba sa mga resulta sa hinaharap, performance o mga inaasahang tagumpay, inihayag man o 

ipinahiwatig sa pamamagitan ng mga pahayag forward-looking. Kasama sa mga bagay na ito ang mga 

sumusunod:   

(a) pagbabago sa politika, sosyal, ekonomik at mga kondisyon ng stock o cryptocurrency sa 

market, at ang environment ng regulsyon sa mga bansa kung saan ang Nimbus Token 

Platform ay nagsasagawa ng kanilang mga negosyo at mga opersayon; 

 

(b) ang panganib na ang Nimbus Token Platform ay hindi kayang ipatupad o isagawa ang 

kanilang mga estratehiya sa negosyo at mga plano sa hinaharap;   

(c) pagbabago sa rate ng interes at bilis ng palitan ng mga salapi at mga cryptocurrency; 

(d) pagbabago sa inaasahang paglago sa estrateehiya at inaasahang paglago sa loob ng 

Nimbus Token Platform; 



 

  Page 34 of 38 

(e) pagbabago sa availability at mga bayaring dapat bayaran sa Nimbus Token Platform na 

may kaugnayan sa kanilang mga negosyo at mga operasyon; 

(f) pagbabago sa availability at mga kita ng mga empleyado na kinakailangan ng Nimbus 

Token Platform upang gumana ang kanilang mga negosyo at mga operasyon; 

(g) pagbabago sa nais ng mga mamimili sa Nimbus Token Platform; 

(h) pagbabago sa kumpetitibong mga kondisyon kung saan ang Nimbus Token Platform ay 

nagsasagawa ng operasyon, at ang kakayahan ng Nimbus Token Platform upang 

makipaglaban sa ilalim ng ganitong mga kondisyon; 

(i) pagbabago sa pangangailangang capital sa hinaharap ng Nimbus Token Platform at ang 

availability ng pondo at capital upang pondohan ang ganitong mga pangangailangan; 

(j) giyera o mga pagkilos sa pandaigdigan at pambansang terorismo; 

(k) pagkakaroon ng mga sakuna, at mga pangyayaring gawa ng Diyos na makakaapekto sa 

mga negosyo at mga operasyon ng Nimbus Token Platform; 

(l) iba pang mga bagay na hindi kayang makontrol ng Nimbus Token Platform; at 

(m) anumang mga panganib at walang mga katiyakang kaugnay sa Nimbus Token at ang 

kanilang mga negosyo at mga operasyon, ang mga token ng Nimbus Token Platform, ang 

crowdsale ng Nimbus Token Platform (ang bawat isa ay tinukoy sa whitepaper). 

 

Lahat ng mga pahayag na forward-looking na ginawa o ibinigay ng Nimbus Token Platform o ng mga 

taong kumakatawan sa Nimbus Token Platform ay ganap na kwalipikado sa kanilang kabuuan dahil 

sa mga bagay na ito. Dahil sa kabatiran na ang mga panganib at walang katiyakang mga bagay ay 

maaaring makaapekto sa aktwal na resulta sa hinaharap, performance o mga tagumpay ng Nimbus 

Token Platform na magdudulot ng pagkakaiba mula sa inaasahan, inihayag man o ipinahiwatig sa 

pamamagitan ng mga pahayag na forward-looking sa whitepaper, sobrang pag-asa ay indi dapat 

ilagay sa mga pahayag na ito. Ang mga pahayag na forward-looking ay aplikable lamang sa 

kasalukuyang whitepaper. Walang kahit sinong tao, maging ang Nimbus Token Platform ang 

kumakatawan, nag-uutos o nagsasagawa ng mga aktwal na resulta sa hinaharap, performance o mga 

tagumpay ng Nimbus Token Platform ay magiging katulad ng nakahayag sa mga pahayag na forward-

looking. Ang mga aktwal na resulta, performance o mga tagumpay ng Nimbus Token Platform  ay 

maaaring magbago mula sa doon sa inaasahang resulta sa mga pahayag na forward-looking. 
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Walang nilalaman ang whitepaper na dapat asahan bilang isang pangako, representasyon o 

pagsasagawa ng mga panghinaharap na performance o mga patakaran ng Nimbus Token Platform. 

 

Tangi roon, ang Nimbus Token Platform ay itinatanggi ang anumang responsibilidad na i-update ang 

alinman sa mga pahayag na forward-looking o pampublikong ihayag ang mga pagbabago sa mga 

pahayag na forward-looking upang sumalamin sa mga panghinaharap na pag-unlad, mga event o mga 

kalagayan, kahit na magkaroon ng bagong mga impormaasyon at mga bagong event sa hinaharap  

 

PATAKARAN SA PAGIGING PRIBADO 

    

Sa pamamagitan ng pagbili ng mga token ng Nimbus, ikaw ay nagbibigay-pahintulot sa iyong 

personal na data, i.e. e-mail address at pangalan, na pinoproseso ng Nimbus Token Platform para sa 

mga layuning pangnegosyo nito o mga layunin sa pagtatatag, pagpo-promote, at pakikipag-

komunikasyon (tungkol sa) ng sistema ng Nimbus Token Platform at ng mga token ng Nimbus. 

 

Ang Nimbus Token Platform ay pumapayag na itagio ang iyong email address at iba pang mga 

personal na pribadong data at ito ay hindi ibabahagi sa publiko, e.g. sa pamamagitan ng paglalagay 

nito sa mga panlabas na listahan o pagbebenta sa mga ikatlong partido. 

  

PAALALA 

 

Ang presentasyon ng whitepaper ay naglalayon lamang upang magbigay-impormasyon. 

 

Ang mga kalahok na interesado sa pagbili ng mga token ng Nimbus Token Platform sa panahon ng 

crowdsale ay dapat mag-demand at ikonsidera ang mga panganib ng pagdedesisyon sa pag-iinvest sa 

crowdsale at pati na rin sa mga paunang crowdsale. 

 

Ang whitepaper ay hindi nakikipagkompromiso sa anumang payo ng kumpanya, mga director, ang mga 

namamahala ng investment o sinumang ibang tao, o rekomendasyon sa sinumang tatanggap, sa 

kalinisan ng partisipasyon sa crowdsale ng Nimbus Token Platform. 
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Ang whitepaper ng Nimbus Token Platform ay hindi nangangailangang tukuyin, o ihayag ang 

pagkakakilanlan, lahat ng mga panganib na konektado sa kumpanya. 

 

Ang lahat ng mga kalahok ay dapat ma gumawa ng kanilang sariling ebalwasyon, pagtapos ng 

pagsasagawa ng mga imbestigasyon na para sa kanila ay mahalaga, ng mga merit sa pakikilahok sa 

crowdsale. 

 

Ang mamimili ng token ay dapat na i-check at magtiwala sa kanilang sariling investment, accounting, 

legal at mga kinatawan sa buwis at mga consultant na may kinalaman sa kumpanya at magkahiwalay 

nap ag-aralan ang mga panganib pang pinansyal, mga kahihinatnan at ang kaangkupan ng isang 

partisipasyon sa isang crowdsale, o kung ano pa mang mga pagdududa tungkol sa mga katotohonan sa 

presentasyong ito. 

 

Ang partisipasyon sa crowdsale ng Nimbus Token Platform ay may malaking panganib at maaaring 

magkaroon ng hindi pangkaraniwang mga panganib na maaaring magdulot ng pagkalugi ng lahat o 

malaking bahagi ng partisipasyong ito, pwera na lamang kung ang mga kalahok ay ganap na 

nauunawaan, naiintindihan at tinatanggap ang mga katangian ng kumpanya at ang mga posibleng 

panganib na kalakip ng kumpanya, ay hindi na dapat sila sumali sa crowdsale. 

 

Ang bawat kalahok ay ganap na may control para sa kasiguraduhan na ang lahat ng katangian ng 

crowdsale ay kasiya-siya para sa kanila. 

  

Maaaring walang garantiya na ang layunin ng negosyo ng kumpanya ay magtatagumpay at ang resulta 

ng partisipasyon sa crowdsale ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. 

  

Ang partisipasyon sa crowdsale ay hindi planado na maging isang ganap na programa ng 

cryptocurrency para sa kaninumang mga kalahok. 

 

Lahat ng mga kalahok na may pagkaunawa ay dapat na mag-isip kung ang pagbili ba ng isang token 

ay karapat-dapat para sa kanila, sa kanlang mga kalagayan at mga pinansyal na reaources. 
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RESTRIKSYON SA DISTRIBUSYON AT PAGPAPAKALAT 

 

Ang distribusyon o pagpapakalat ng whitepaper o anumang bahagi nito ay maaaring ipinagbabawal o 

nililimitahan ng mga batas, pangangailangang panregulasyon at mga alituntunin sa anumang 

hurisdiksyon. Sa kaso kung saan ang alinmang mga restriksyon ay nag-aaplay, dapat mong ipaalam sa 

iyong sarili ang ukol ditto, at mag-obserba, alinmang mga restriksyon na aplikable sa iyong 

pagmamay-ari ng whitepaper o mga bahagi nito sa iyong sariling gastosat walang pananagutan ang 

Nimbus Token Platform. 

 

Ang mga tao na nabahagian at napakalatan ng kopya ng whitepaper, nabigyan ng access o ang may 

hawak ng whitepaper ay hindi dapat ito ibigay sa ibang mga tao, kopyahin at ipamahagi ang 

whitepaper o anumang mga impormasyon na nakapaloob ditto o pumayag o hayaang na mangyari ang 

mga ito. 

  

WALANG OFFER NG SEGURIDAD O PAGPAPATALA 

 

Ang whitepaper ay hindi bumubuo ng isang prospectus o nagaalok ng dokumento ng anu pa man at 

hindi inilaan upang bumuo ng isang offer ng seguridad sa kahit anong hurisdiksyon. Walang sinuman 

ang pipiliting pumasok sa kahit anong kontrata o nakakataling legal na pangako at walang 

cryptocurrency o iba pang uri ng pagbabayad ang dapat tanggapin na nakabase lamang sa whitepaper. 

Anumang mga kasunduan na may kinalaman sa anumang pagbebenta o pagbili ng mga token ng 

Nimbus Token Platform (na tinukoy sa whitepaper) ay dapat pamahalaan lamang ng T&Cs ng 

nasabing kasunduan at walang ibang dokumento. Sa pangyayari ng kahit anong pagkakaiba-iba sa 

pagitan ng mga T&C at ng whitepaper, dapat na masunod ang whitepaper. 

 

Ikaw ay hindi karapat-dapat na bumili ng anumang mga token ng Nimbus Token Platform sa 

crowdsale ng Nimbus Token Platform (na tinukoy sa whitepaper) kung ikaw ay isang mamamayan, 

residente (buwis man o iba pa) o may-ari ng green card ng United States of America o isang 

mamamayan o residente ng Republika ng Singapore o isang mamamayan o residente ng People‘s 

republic of China. 
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Walang awtoridad na pang regulasyon ang nag-aral o nag-apruba ng mga impormasyong nakasaad sa 

whitepaper. Walang aksyon ang ginawa o gagawin sa ilalim ng mga batas, mga pangangailangan sa 

regulasyon o mga alituntunin sa kahit anong hurisdiksyon. Ang paglalathala, distribusyon o 

pagpapakalat ng whitepaper sa iyo ay hindi nangangahulugan na ang mga kaugnay na batas, mga 

pangangailangan sa regulasyon o mga alituntunin ay nasunod. 

 

MGA TUGON SA TORTUROUS NA INTERFERENCE, REGULASYON, ENFORCEMENT & 

IBA PANG MGA HINDI INAASAHANG MGA PANGYAYARI 

 

Ang mundo ng cryptocurrency ay talagang reactionary at kadalasan ay hindi mahuhulaan. Ang kaso 

ng token ng Nimbus ay iprinesenta sa isang sitwasyon o pangyayari na magpapatigil sa operasyon ng 

proyekto, ang kumpanya ay maghahanap ng oportunidad upang ma-pivot ito sa isang bagong 

direksyon ng walang hinihinging payo, konsultasyon ng input ng mga holder ng Nimbus Token o ng 

publiko sa pangkalahatan. 

 


