White paper
movi.finance
Інвестиційний фонд, який залучає інвестиції інвесторів за допомогою продажу токенів мові, усі
отримані кошти вкладаються в бізнес компанії мові, створення нових компаній і розширення
існуючих компаній мові. Від отриманих доходів реального бізнесу, усіх компаній мові, відбувається
викуп токенів мові у інвесторів.

Усі доходи від продажу токенів вкладаються в реальний бізнес, магазини, онлайн магазини,
нерухомість, соціальну мережу мові, заводи з виробництва товарів, а 10% доходу від бізнесу
виділяється для викупу власних токенів за актуальною ціною на момент покупки. Викуп проводиться
через біржі в режимі реального часу.

Купуючи токени мові у Вас є декілька можливостей отримати дохід:
1. Можливий стейкінг токенів, утримуючи велику кількість токенів на одному гаманці Ви маєте
можливість отримувати % від усіх транзакцій токенів мові за весь період який Ви утримуєте токени на
власному гаманці.
2. Продаж токенів мові по вищій ціні після їх росту, а за рахунок того, що ми викупаємо власні токени,
з отриманого доходу компанії, Ви можете бути впевненні що зможете продати їх по Вашій ціні, яку Ви
виставили.
3. Ви отримуєте право на знижку до 25% на усі товари і послуги групи компаній мові, та наших
партнерів.
4. Ви отримуєте можливість співпрацювати і розвиватись разом з нами на індивідуальних умовах,
власники токенів мові завжди для нас будуть пріоритетними замовниками, або виконавцями наших
замовлень.
5. Ви отримаєте можливість оплачувати за наші товари та послуги токенами мові з урахуванням
знижки.

Комісія:
Комісія 3% ділиться на - 1% Спалюється + 1% розподіляється між гаманцями стейкінгу + 1%
повертається в компанію Мові

Викуп:
Викуп власних токенів виключно за рахунок отриманого доходу від реального бізнесу у розмірі до
10% від доходу компанії мові. Викуп проводиться на постійній основі через біржі. Кожного дня,
тижня, місяця, різними сумами і на різних біржах.
Викуп токенів у великій кількості: У разі, якщо Ви бажаєте продати велику кількість токенів, зверніться
до нас за адресою: "contacts@movi.finance" і ми запропонуємо Вам найкращу ціну ринку (пропозиція
діє виключно для великих об’ємів продажу, для кількості від 1 000 000 мові і робиться це для
запобігання великих коливань курсу токенів на біржі)
Усі викуплені токени відправляються на спеціально створений гаманець:
"0x79F7C184f68ce48052D8704EFb23678667C78cB4" і зберігаються на цьому гаманці до повторного
залучення їх для інвестування.

Розподіл:
Попередній розподіл обмежений 5% від загальної кількості монет і складає 46 050 000 монет і буде
розподілений між існуючими інвесторами компанії мові.
Резерв 5% від загальної кількості монет для розробників і складає 46 050 000 монет.
Перший попередній продаж обмежений 5% від загальної кількості монет і складає 46 050 000 монет
по вартості 0.01$.
Другий попередній продаж обмежений 5% від загальної кількості монет і складає 46 050 000 монет
по вартості 0.03$.
Решта 80% монет зберігаються в резерві компанії для майбутніх інвестиційних проектів, котрі
започаткує або буде підтримувати компанія мові.
Ми повністю виключаємо можливість одночасного продажу великої кількості монет, а залучення
нових інвестицій буде відбуватись виключно за допомогою попереднього продажу і в залежності від
кількості монет ми будемо застосовувати попередній продаж з стейкінгом токенів на період 1/3/6/12
місяців. Таким чином ми стараємось мінімізувати ризики як для нових, так і для існуючих інвесторів.

Відмова від майнингу:
Відмова від майнингу. Ми прийняли рішення відмовитись від майнингу токенів мові і виступаємо за
зменшення викидів вуглекислого газу і шкідливого впливу навколишньому середовищу, який
формується в результаті майнингу крипто валют. Наша монета екологічно чиста і не шкодить
навколишньому середовищу.
Максимальна кількість монет:
Максимальна кількість монет 921 000 000. Без можливості випуску нових монет у будь-який спосіб,
включаючи відмову від майнингу і створення нової кількості монет. Кількість тільки буде
зменшуватись, оскільки компанія спалює 1% від усіх транзакцій. Ми гарантуємо що ні відразу ні будьколи в майбутньому кількість токенів мові не буде збільшена.
Розвиток компанії:
Усі інвестори мають можливість брати активну участь в розвитку компанії, ми надаємо таку
можливість усім бажаючим. Мові постійно проводить опитування, голосування, а також розглядаємо
пропозиції для інвестування коштів в стартапи від наших інвесторів та партнерів. Звертайтесь з будь-

якими пропозиціями розвитку і співпраці на електронну адресу in@movi.finance ми з радістю
розглянемо усі Ваші пропозиції.
Знижка для інвесторів:
Усі наші інвестори отримають знижку на наші товари та послуги в розмірі до 25% в залежності від
продукту та кількості зафіксованої суми токенів мові на гаманці інвестора. Кожен інвестор в момент
покупки наших товарів/послуг може звернутись до нас і отримати знижку. Також ця знижка буде
діяти на усі наступні покупки інвестора у разі збереження інвестиційного гаманця актуальним.
Компанія мові надає звіт по кожній інвестиції, яка була започаткована. Усі кошти, що були отримані
від продажу токенів мові, йдуть на відкриття бізнесу, магазинів, заводів, охоплюючи все нові і нові
ринки. Ми зобов’язуємось публікувати звіт по кожному виду діяльності і усе що було пророблено
нами. Також ми подаємо річний звіт з отриманого доходу компанії, а також плановий дохід на
наступний рік.

Наша ціль:
Основною ціллю компанії movi.finance являється надати можливість будь-кому, в будь-якій точці світу
інвестувати від 1$ в реальний бізнес і отримати максимальний дохід з власної інвестиції.
Чому це безпечно?
Основна перевага movi.finance у тому, що ми інвестуємо усі кошти в реальний бізнес. Ми отримуємо
дохід від цього бізнесу, а з доходу маємо можливість викупити власні токени. Популярні крипто
валюти світу не підкріплені доходом компанії, тоді як ми будемо викупляти власні токени завжди! Ми
не інвестуємо кошти інвесторів в якийсь один певний бізнес, де є ризики не отримання доходу, наші
інвестиції будуть розподілені між різними галузями і видами діяльності. Ми не інвестуємо повторно в
якісь інші крипто валюти, оскільки наші інвестори і самі в змозі це зробити без нас, наше завдання
отримувати постійний стабільний дохід, за рахунок якого проводити викуп токенів мові.
Чому це вигідно:
Інвестори вкладають незначні суми від 1$ і при цьому мають можливість отримати максимальний
дохід від такої інвестиції. Інвестуючи в одну компанію, Ви отримаєте певний дохід, але інвестуючи в
групу компаній, цей дохід буде примножуватись. За рахунок мінімальних початкових інвестицій, Ви
можете отримати максимальний дохід в майбутньому.

Куди ми інвестуємо:
Основною метою інвестиції являється прибутковий бізнес у вигляді роздрібної офлайн та онлайн
торгівлі, також одним з основних напрямів компанії мові являється розробка соціальної мережі мові,
яка буде прихильною до крипто індустрії і повністю відкритою для усякого роду обговорень як
існуючих, так і нових крипто валют та блокчейнджу. На базі соціальної мережі ми плануємо
інтегрувати персоналізований електронний гаманець з можливістю стейкінгу в режимі реального
часу, а також отримання знижки на усі види послуг, або розрахунок за будь-які послуги компанії за
допомогою крипто валюти як онлай, так і офлайн.

Корисні посилання:
Контракт:
0x1c3e0518a54f931053152b07e9895ebebd54d0b9
Веб-сайт:
https://movi.finance/

BSCscan:
https://bscscan.com/token/0x1c3e0518a54f931053152b07e9895ebebd54d0b9
Основний гаманець:
https://bscscan.com/tokenholdings?a=0x8a1fa8773dfcc208f4854441edee1d28b44a5499
Гаманець для викупу токенів:
0x79F7C184f68ce48052D8704EFb23678667C78cB4
Посилання на гаманець для викупу токенів:
https://bscscan.com/tokenholdings?a=0x79F7C184f68ce48052D8704EFb23678667C78cB4

