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Penolakan:
Penjualan token ANX tidak terbuka untuk orang-orang di yurisdiksi mana
pun jika ada, penawaran akan bertentangan dengan hukum setempat yang relevan,
termasuk, namun tidak terbatas pada, ritel. Investor yang berada di Amerika
serikat, Australia, Selandia Baru, Hong Kong atau Taiwan. Ontario (Kanada).
Token ANX diterbitkan oleh ANOX GROUP LTD dan mewakili saham
investor di ANOX CAPITAL LTD, struktur dana tertutup yang menunggu
keputusan untuk bergabung di Bahamas. Dana tertutup tidak diatur oleh Komisi
Sekuritas AS Bahama (SCB) dan tidak memerlukan lisensi. ANOX GROUP LTD
membuat klaim regulasi, lisensi atau pengesahan oleh SCB, atau bodi peraturan

lainnya
Token ANX adalah bentuk mata uang kripto dan merupakan investasi yang sangat
spekulatif. Nilai token ANX akan ditentukan di pasar terbuka dan tunduk pada
volatilitas ekstrim. Dimungkinkan untuk kehilangan semua semua investasi anda.
ANOX GROUP LTD tidak membuat jaminan apapun mengenai kinerja dana atau
harga token.
Calon investor harus melakukan uji tuntas sendiri dan mencari yang independen
saran keuangan sebelum membeli token ANX. Untuk individu yang bernilai tinggi.
dengan sarana keuangan untuk melakukannya, berinvestasi dalam dana lindung nilai
secara langsung adalah cara yang lebih efektif untuk memperoleh paparan pada kelas
aset ini. ANOX GROUP LTD perlu mengumpulkan minimal 1,5 juta USD untuk
mewujudkan visi yang diuraikan dalam whitepaper ini.
Dengan berpartisipasi dalam penjualan token, atau membeli token ANX di pasar
Anda setuju bahwa a) Anda memahami risiko yang terlibat dalam investasi spekulatif
dalam cryptocurrency dan / atau usaha pra-unggulan dan b) yang tidak dimiliki oleh
ANOX GROUP LTD, ANOX CAPITAL LTD, atau orang lain yang terkait akan
bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang Anda tanggung, finansial atau lainnya
sebagai akibat dari keputusan Anda untuk membeli token ANX.
Segala sesuatu yang terkandung di sini ditulis dengan itikad baik dan sepengetahuan
kami, benar dan benar pada saat penerbitan. Ketentuan penjualan dan mekanika
token dapat berubah.

2

Konten

1 - Pengantar
1.1 - Hambatan untuk Mengakses
1.2 - Akses untuk Semua

4
4
5

2 - Struktur Dana
2.1 - Dana tertutup
2.1.1 - Lisensi Sukarela
2.1.2 - Diadministrasikan dan Diaudit
2.2 - Dana Dana
2.2.1 - Dana Mitra Pertama
2.3 - Biaya Performa

6
6
7
7
8
8
9

3 - Penjualan Token
3.1 - Distribusi Token
3.2 - Penggunaan dana
3.3 - KYC/AML

10
10
12
12

4 - Mekanika Token
4.1 - Nilai Aset Bersih
4.1.1 - Pembelian kembali
4.1.2 - RFM
4.2 - Mengintai
4.2.1 - Tata Kelola
4.2.2 - Inflasi dan Dividen

12
13
13
14
15
15
16

5 - Singkatnya

17

3

1 - PENGANTAR

1.1 - Hambatan untuk Mengakses
Akses ke investasi alternatif dengan hasil tinggi, seperti dana lindung nilai, secara tradisional
telah dipelihara untuk individu dan institusi dengan kekayaan bersih tinggi. Investasi minimum
standar satu juta USD tidak termasuk 99,8% dari populasi dunia. Akibatnya, mereka yang paling
membutuhkan pengembalian pasar tidak memiliki akses atau investasi sama sekali.
Dari Venezuela ke Nigeria, Turki ke Ukraina, sekitar satu miliar orang di seluruh dunia berjuang
dengan tingkat inflasi melebihi 10% per tahun. Opsi investasi lokal umumnya berdenominasi mata
uang lokal yang volatile dan / atau saling terintegrasi dengan ekonomi lokal yang kesulitan. Ketika
menghadapi inflasi yang berlebihan, ada sedikit insentif bagi Anda untuk menabung, karena uang
anda akan membelikan Anda lebih banyak hari ini daripada dalam waktu satu tahun.

Menyeberang ke negara maju dan orang-orang menghadapi serangkaian hambatan ekonomi yang
berbeda, tetapi kurangnya akses ke alternatif yang mengalahkan pasar. Pada tahun-tahun setelah
krisis keuangan global tahun 2008, bank sentral memangkas suku bunga ke rekor terendah dan
memperluas jumlah uang beredar sebagai upaya untuk mencegah yang terburuk dari krisis dan
memacu pemulihan.
Upaya-upaya untuk merangsang ekonomi global ini tampak berhasil, yang mengarah ke angkaangka utama yang positif, pasar yang paling lama sepanjang masa, dan keuntungan substansial
bagi investor ekuitas dan properti. Namun, tidak semua orang diuntungkan; orang yang mencoba
menabung untuk yang pertama.
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Rumah menghadapi tingkat pengembalian yang menyedihkan di bank lokal mereka, sementara harga
rumah di New York, Vancouver, Sydney dan Tokyo membukukan pengembalian dua digit. Lebih dari
10 tahun berlalu, penabung masih berjuang, dengan sangat sedikit pilihan yang tersedia untuk orang
rata-rata yang mencari hasil pasar.

1.2 - Akses untuk Semua
Token ANX akan berfungsi sebagai gerbang antara orang biasa dan dana lindung nilai eksklusif
yang memberikan pengelolaan dana profesional kepada massa. Sifat token kriptografis yang tak
dapat dibagi dan tanpa batas memudahkan akses bagi semua orang, menurunkan batas investasi
minimum hingga fraksi sen.
Hibrid tertutup-akhir / dana-dana ANX adalah perpaduan baru dari struktur dana tradisional:
mudah diakses, namun sepenuhnya sesuai. Token ANX akan mewakili saham investor dalam struktur
dana ini dan akan didukung oleh nilai aset bersih dana (NAV) melalui token buybacks. Pada saat yang
sama, token ANX akan secara bebas diperdagangkan di pasar terbuka, memberikan akses kepada orang
orang yang tidak dapat berpartisipasi langsung dalam penawaran token keamanan (STO) menyediakan
jalan untuk investasi spekulatif.
ANX adalah token keamanan pertama yang memanfaatkan kekuatan blockchain EOS Delegated
Proof-of-Stake (DPoS). EOS blockchain memungkinkan transfer kekayaan instan tanpa beban biaya
transaksi dan saat ini memproses lebih dari 16 juta transaksi per hari dengan kapasitas hanya 15%.
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Keunggulan teknologi dari eos.io blockchain telah memunculkan generasi baru pertukaran
terpusat (dex), menampilkan pencocokan pesanan instan dan pengalaman pengguna tanpa
gesekan. Ekosistem dex canggih ini menyediakan rumah yang sempurna untuk token keamanan
yang diperdagangkan secara bebas seperti ANX.

2 - Struktur Dana

2.1 - Dana tertutup
Token ANX akan dikeluarkan oleh ANOX GROUP LTD. (Anox, di sini di Perusahaan),
sebuah Perusahaan Bisnis Internasional Bahama (IBC) dan akan mewakili saham investor
investor di ANOX CAPITALLTD. (Anox Capital, di sini di IMF), struktur dana tertutup
Bahama, yang masih menunggu pendirian.
Dana tertutup mengeluarkan jumlah saham tetap dalam penawaran umum dan kemudian
menjadi investasi ton tertutup. Saham dana kemudian diperdagangkan secara bebas di bursa
dengan harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Berbeda dengan struktur ujung terbuka standar
saham tertutup tidak ditebus secara langsung dengan dana, tetapi malah didivestasikan di pasar
terbuka. Demikian juga, setelah penerbitan awal, investor baru tidak dapat membeli saham
langsung dari dana, tetapi membeli saham dari peserta lain di pasar sekunder.
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Dana tertutup memungkinkan para manajer untuk fokus pada investasi sejumlah modal untuk
pengembalian terbaik, tanpa khawatir tentang arus keluar modal dan masalah penskalaan yang
mungkin timbul dari investasi baru.

2.1.1 - Lisensi Sukarela
Dana tertutup Bahama dan manajernya tidak diatur oleh Komisi Sekuritas Bahama berdasarkan
Undang-Undang Dana Investasi (2003) dan tidak memerlukan lisensi. Dana tertutup dapat
mengajukan permohonan regulasi dan lisensi secara sukarela jika mereka menginginkannya dan
Anox dapat memilih untuk melakukannya atas kebijakannya setelah peluncuran dana.
Meskipun struktur dana tertutup merupakan entitas yang tidak diatur, perusahaan Bahama
masih tunduk pada hukum dan peraturan ketat yang melindungi mereka dan pelanggan mereka.
Investor di ANX akan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bahama (2006)
dan Anox akan tunduk pada keputusan dan peraturan Komisi Perlindungan Konsumen Bahama.
Status dana tertutup Bahama yang tidak diregulasi memberi Anox kebebasan untuk berinovasi
dalam mengembangkan ruang STO, memberikan produk terbaik di kelasnya, bebas dari beban
regulasi yang berlebihan, sementara masih memberi investor dengan perlindungan luas yang tersedia
bagi mereka di bawah kesamaan Bahama hukum.

2.1.2 - Diadministrasikan dan Diaudit
Karena Anox Capital adalah dana tertutup Bahama yang tidak diatur, administrator pihak
ketiga atau auditor tidak diharuskan secara hukum. Meskipun demikian, Anox berkomitmen
untuk praktik terbaik industri dan harus menunjuk pihak ketiga yang berlisensi untuk mengelola
dan mengaudit IMF.

Anox memiliki berbagai opsi yang tersedia ketika datang ke administrator berlisensi dan mitra
audit Bahama dan penunjukan ini akan dibuat dan diumumkan sebelum peluncuran dana. Audit
penuh atas kepemilikan dana dan data kinerja akan dilakukan setiap tahun, dimulai satu tahun
setelah peluncuran dana.
Komitmen kami terhadap administrasi dan audit pihak ketiga, memberikan transparansi kepada
para investor, sementara mengurangi administrasi di atas kepala, memenuhi standar industri dan
melampaui kewajiban kami berdasarkan hukum Bahama. Selain itu, administrasi dan audit menjadi
cara untuk memenuhi persyaratan utama dari prosedur perizinan sukarela.

2.2 - Dana Dana
Anox Capital akan beroperasi secara eksklusif sebagai dana dana, juga disebut dana investasi
multi-manajer. Ini berarti bahwa Anox Capital tidak akan berinvestasi dalam obligasi, saham, atau
aset lainnya secara langsung, tetapi sebaliknya akan memiliki portofolio dana investasi eksternal
lainnya melalui struktur yang tidak terkekang.
Struktur dana dana memungkinkan Anox Capital menawarkan kepada para investornya diversifikasi
aset yang luas, sambil meminimalkan risiko. Hedge fund cenderung dikelola secara aktif dan
mengambil langkah-langkah untuk membatasi periode penarikan (penurunan puncak-ke-palung)
sering kali melakukan strategi beli dan tahan sederhana atau indeks pelacakan dalam hal yang
yang disesuaikan dengan risiko. Manfaat-manfaat ini selanjutnya diberikan kepada investor ANX.
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Sejalan dengan visi Anox untuk menjadi pintu gerbang antara investor sehari-hari dan dana
lindung nilai yang tidak dapat diakses, bahkan para investor dengan modal terbatas akan
memiliki peluang unik untuk mengakses portofolio beragam investasi dana lindung nilai
melalui kepemilikan token ANX mereka.
Anox Capital akan menargetkan pengembalian tahunan bersih sebesar 25% atau lebih tinggi
bertujuan untuk mengungguli pasar yang lebih luas berdasarkan risiko-disesuaikan. Untuk
mencapai hal ini, Anox hanya akan berinvestasi dalam dana lindung nilai eksternal yang secara
konsisten kembali melebihi 30% per tahun dan membanggakan profil pengembalian / penarikan
yang menguntungkan.

2.2.1 - Dana Mitra Pertama
Dana mitra pertama Anox Capital adalah dana FX Bahama otomatis pemenang penghargaan
yang sepenuhnya diatur dan dilisensikan oleh Komisi Sekuritas Bahama (SCB). Demikian juga
dana tersebut dikelola oleh Sterling Bahamas, dan diaudit oleh Grant Thornton.

Dana mitra pertama kami telah mencapai pengembalian tahunan rata-rata lebih dari 39%, dan total
laba bersih 335% sejak Juni 2014. Selain itu, dana tersebut telah menghasilkan 98% bulan postif
dengan satu bulan kerugian tunggal menghasilkan kerugian bersih hanya - 0,12%. Dana tersebut
memiliki penarikan rata-rata 3-4% secara bergulir, dengan penarikan historis maksimum 17%.
Dana mitra pertama kami merupakan indikasi standar kualitas dan kinerja yang akan dicari oleh
Anox Capital dalam kemitraan dana di masa mendatang.
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2.3 - Biaya Performa
Biaya kinerja Anox Capital akan ditetapkan sebesar 20% dari pengembalian yang dihasilkan dan
akan dibebankan setiap bulan berdasarkan nilai air yang tinggi.
Tanda air tinggi berkaitan dengan tingkat kinerja puncak di mana biaya dipungut pada bulan
sebelumnya. Dalam hal fase penarikan dan pemulihan berikutnya, tidak ada biaya lebih lanjut
yang dipungut sampai tingkat tanda air tinggi telah terlampaui. Biaya kemudian hanya dihitung
pada pengembalian yang dihasilkan melebihi tingkat itu.

Mengisi biaya kinerja berdasarkan pada prinsip marka air memastikan kepentingan investor dan
manajer dana diselaraskan, dengan manajer dana hanya mendapatkan bayaran ketika mereka
memberikan pengembalian nyata bagi investor.

3 - Penjualan Token

3.1 - Distribusi Token
Pasokan maksimum token ANX (dana saham) yang dikeluarkan oleh Anox akan menjadi 90 juta
dengan harga jual akhir publik $ 1,00. Akun kontrak pintar ANX adalah anoxanoxanox.
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Token akan didistribusikan dengan cara berikut:

● 900.000 token komunitas (1%) - Dikeluarkan kepada komunitas untuk mendanai airdrop
dan hadiah komunitas sebelum penjualan token, dengan token apapun yang tetap mengikuti
peluncuran dana yang dialokasikan melalui tata kelola komunitas.
● 2.250.000 token benih (2,5%) - Dikeluarkan ke anoxanoxanox, dan akan ditawarkan kepada
investor benih dengan harga 67 sen dolar (investasi minimum $ 1000), dengan permintaan
harga dipesan lebih dahulu didorong dari investor yang ingin berkontribusi $ 5000 atau lebih.
● 4.500.000 token pra-penjualan (2,5%) - Ditawarkan dalam pra-penjualan dengan harga 75 sen
dolar, dengan persyaratan investasi minimum $ 500.
● 59.850.000 token penjualan publik (66,5%) - Ditawarkan dalam penjualan publik (hard cap)
dengan harga penuh $ 1,00. Token apa pun yang dikeluarkan untuk penjualan publik yang
tidak berlangganan akan dijual secara bebas kepada investor baru setelah penjualan selesai, atau
dibakar atas kebijaksanaan Perusahaan.
● 6.750.000 token RFM (7,5%) - Dikeluarkan ke Mekanisme Umpan Balik Rasional (maksimum)
dengan angka aktual ditentukan relatif terhadap penerbitan lainnya (7,5 token RFM dari
setiap 100 token yang diterbitkan).
● 15.750.000 token tim (7,5%) - Dikeluarkan ke tim Anox (maksimum) selama 4 tahun, dengan
angka aktual ditentukan relatif terhadap penerbitan lainnya (17,5 token tim dari setiap 100
100 token yang diterbitkan).
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Terlepas dari penerbitan lainnya, minimal 4 500 000 ANX akan tersedia untuk tim Anox
dan telah dikeluarkan untuk anoxteamanox. Setiap penerbitan tim yang tersisa akan tersedia
untuk tim Anox dalam 36 kali angsuran bulanan, dimulai 1 tahun sejak peluncuran dana.

3.2 - Penggunaan dana
80% dari dana yang dikumpulkan selama STO akan diinvestasikan di Anox Capital dan dana
mitra kami untuk kepentingan pemegang ANX. 20% sisanya akan digunakan untuk memenuhi
biaya operasional termasuk kepatuhan hukum dan peraturan, biaya pemasaran dan pengembangan,
biaya penasihat dan remunerasi tim.

3.3 - KYC/AML
Semua investor dalam penjualan token ANX harus lulus cek KYC / AML dasar sesuai dengan
hukum Bahama dan internasional. Kontributor harus memberikan bukti alamat, ID Nasional
(mis. SIM, paspor), dan menunjukkan sumber dana kontribusi.
Investor yang tidak ingin berpartisipasi dalam cek KYC / AML masih akan dapat membeli dan
dan menjual token ANX di pasar sekunder, berspekulasi pada pertumbuhan NAV dan potensi
capital gain berikutnya, namun, mereka tidak akan dapat menuai manfaat penuh dari memegang
ANX, seperti imbalan inflasi, dividen, dan partisipasi insentif dalam tata kelola jaringan.
Pemegang ANX yang memenuhi syarat yang membeli token mereka di pasar sekunder setelah
penjualan token akan memiliki opsi untuk menyelesaikan proses KYC / AML secara terpisah.
Investor yang berhasil menyelesaikan KYC / AML akan menyimpan data pribadi mereka dalam
kerahasiaan ketat oleh Anox dan penyedia KYC pihak ketiga kami, dengan nama akun EOS yang
terdaftar putih dan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi disimpan oleh Anox dengan
cara yang aman dan terpisah.

4 - Mekanika Token

4.1 - Nilai Aset Bersih
Token ANX akan didukung oleh nilai aset bersih IMF (NAV). Nilai aset bersih akan
dihitung sebagai nilai aset yang dikelola (AUM), dibagi dengan jumlah total token ANX
yang beredar.

Contoh :
Aset Di Bawah Manajemen
Luar Biasa ANX Pasokan
Nilai Aset Bersih

= 90 000 000
= 90 000 000
= 1.00

USD
ANX
USD

Meskipun ANX token akan didukung oleh NAV, mereka secara bersamaan akan berdagang bebas di
pasar terbuka, dengan penawaran dan permintaan menentukan harga. NAV akan dihitung dan
dilaporkan oleh administrator dana setiap bulan, menentukan dengan keyakinan harga minimum ANX.
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Harus diperdagangkan pada bulan tertentu. Di pasar yang rasional, token ANX harus diperdangangkan
dengan premi yang masuk akal ke NAV, untuk mengantisipasi pertumbuhan di masa depan.

Contoh:
Joe melihat perdagangan ANX di Newdex pada $ 1,05 USD. Joe melihat bahwa NAV terakhir
terakhir dilaporkan pada $ 1,00 USD dan telah tumbuh sebesar 25% selama 12 bulan.
Joe senang untuk membeli ANX di $ 1,05 hari ini, berharap untuk merealisasikan capital
gain 20% dalam waktu 12 bulan jika tren pertumbuhan NAV berlanjut.
Dalam waktu 12 bulan, NAV telah tumbuh menjadi $ 1,25 dan Joe terbukti benar. Sementara
itu, investor lain telah mengambil perdagangan yang sama dengan Joe, menaikkan harga di
pasar terbuka dan ANX sekarang diperdagangkan pada $ 1,35.
Joe menjual ANX yang ia beli seharga $ 1,05 seharga $ 1,35 di Newdex, merealisasikan
capital gain 28,6% dari investasinya.

4.1.1 - Pembelian kembali
Meskipun ANX harus selalu diperdagangkan pada atau di atas NAV untuk mengantisipasi pertumbuhan
di masa depan, jika tidak ada mekanisme pembelian kembali, ini mungkin tidak selalu menjadi masalah.
Karenanya, Anox akan bertindak sebagai pembeli dari resort terakhir, menyediakan likuiditas sisi
pembelian di pasar terbuka dan menyerap kelebihan pasokan yang ditawarkan di bawah NAV.
Setiap bulan setelah pelaporan NAV, Anox akan menempatkan pesanan batasan pembelian di pasar
terbuka pada satu standar deviasi di bawah NAV. Proses ini akan semi-otomatis, memberikan
likuiditas garis dasar yang dapat diverifikasi pada satu pertukaran desentralisasi dengan operasi
manual lebih lanjut dilakukan sebagaimana diperlukan sesuai dengan permintaan pasar.
Menegakkan hubungan sebab akibat antara NAV dan harga token, mekanisme pembelian kembali
NAV berarti token ANX akan bebas untuk menghargai di atas dan di luar NAV, sementara resiko
penurunan terbatas pada tingkat pembelian kembali. Risiko yang terbatas, profil hadiah yang
tidak terbatas ini membuat proposisi yang sangat menarik bagi investor spekulatif.

4.1.2 - RFM
Setelah menyelesaikan STO, jumlah yang setara dengan 7,5% dari token yang diterbitkan akan
dialokasikan ke mekanisme umpan balik rasional (RFM) IMF. Di pasar yang rasional, token ANX
akan diperdagangkan dengan premium yang masuk akal untuk NAV. Namun episode mania adalah
hal biasa di pasar cryptocurrency dan ANX dapat diperdagangkan di beberapa nav yang berpontesi
berbahaya.

Dengan memegang 7,5% dari pasokan token sebagai aset, IMF dapat menegakkan korelasi antara
harga token dan kinerja dana. Semua pergerakan harga dalam token ANX, apakah rasional atau
irasional, akan dibenarkan sebagian dengan mencocokkan, namun perubahan yang lebih kecil
dalam kinerja dana.

Karena mekanisme ini dibatasi pada 7,5%, fluktuasi harga token hanya akan memiliki efek terbatas
pada kinerja dana, mencegah siklus penguatan mandiri yang berpotensi berbahaya, sementara masih
menerapkan kompresi halus untuk setiap premium NAV.
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Perhatikan bahwa RFM mengurangi premi antara harga token dan NAV, tetapi tidak
menghilangkannya sama sekali.
Karena token RFM dipegang oleh IMF sebagai aset dan tidak dapat ditebus, token tersebut
tidak dianggap sebagai token luar biasa saat menghitung NAV, karenanya penerbitan RFM
tidak terdilusi, tetapi menambah kepemilikan IMF dan karenanya NAV. Saldo RFM dapat
disesuaikan seperlunya melalui operasi pasar terbuka.

4.2 - Mengintai
Mempertahankan token ANX akan memungkinkan investor yang telah menyelesaikan cek
KYC / AML untuk berpartisipasi dalam tata kelola masyarakat dan mendapatkan hadiah dalam
bentuk inflasi dan pembayaran dividen triwulanan. Proses mempertaruhkan ANX akan identik
dengan mainnet EOS, dengan periode 3 hari tidak mengikat dan pemegang mempertahankan
hak penuh token mereka.
Inflasi dan hadiah dividen akan dihitung berdasarkan pro-rata, memberikan investor fleksibilitas
terbesar, sementara menghindari distorsi pasar siklus yang disaksikan dalam koin Proof-of-Stake
yang tunduk pada periode penguncian yang diperpanjang dan tanggal kelayakan yang ketat.
Dasbor pengguna yang terintegrasi Scatter akan tersedia di situs web anox.io sebelum peluncuran
dana, memungkinkan pemegang untuk mempertaruhkan dan melepaskan token, berpartisipasi
dalam tata kelola masyarakat dan melacak metrik kinerja utama.
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4.2.1 - Pemerintahan
Jaringan ANX akan diatur oleh para pemangku kepentingannya. Stakeholder akan dapat
memberikan suara pada tingkat inflasi, bagaimana inflasi dialokasikan, berapa persen dari
capital gain yang harus dibayarkan sebagai dividen dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
kelancaran dan keberhasilan operasi jaringan ANX. Stakeholder akan diminta untuk mendaftar
untuk memilih setiap kuartal, dengan mayoritas token terdaftar terdaftar menentukan hasil
referendum yang diberikan.
Tata kelola ANX akan diberi insentif untuk mendorong partisipasi. Stakeholder yang telah
mendaftar untuk memilih dan yang telah memilih setidaknya satu referendum dalam kuartal
dalam kuartal tertentu akan memenuhi syarat untuk menerima porsi yang sedikit lebih besar
dari hadiah taruhan dan dividen vs pemangku kepentingan pasif.

Perhatikan bahwa insentif partisipasi efektif menyesuaikan secara alami dengan perubahan
dalam tingkat partisipasi, dengan semakin besar insentif yang dibayarkan saat partisipasi
turun, naik secara parabola ketika partisipasi mendekati nol.

Insentif partisipasi mentah akan ditetapkan pada 10% dari dividen dan kumpulan inflasi untuk
kuartal tertentu, dengan tingkat efektif berfluktuasi berdasarkan tingkat partisipasi. insentif
partisipasi mentah dapat dikurangi atau ditingkatkan dengan suara masyarakat jika diperlukan.

4.2.2 - Inflasi dan Dividen
Inflasi jaringan pada awalnya akan ditetapkan pada 0,1% per tahun dan akan dialokasikan kepada para
pemangku kepentingan. Tingkat inflasi dan alokasinya kemudian akan ditentukan oleh suara masyarakat.
Pembayaran dividen pada awalnya akan ditetapkan sebesar 10% dari pengembalian triwulanan
dibayarkan dalam EOS, didistribusikan ke akun masuk daftar putih pemangku kepentingan setiap
triwulan. Penyesuaian untuk tingkat dividen dapat diusulkan dan dipilih oleh komunitas.
14

Tingkat persentase tahunan yang dihasilkan dari inflasi dan hadiah dividen akan selalu lebih
besar daripada yang terlihat pada nilai nominal dan bisa sangat besar, karena pembayaran
ini akan dibatasi untuk pemegang ANX yang telah menyelesaikan pemeriksaan KYC / AML.

Perhatikan bahwa pembayaran dividen nominal sebesar 1% menjadi semakin besar seiring
dengan turunnya partisipasi KYC, dengan kenaikan dividen yang efektif secara parabola
ketika partisipasi KYC mendekati nol.

5 - Singkatnya
ANX adalah token keamanan pertama yang dikeluarkan pada eos.io blockchain canggih.
Investor dalam ANX token akan berada dalam posisi unik untuk mewujudkan aksesibilitas,
likuiditas, dan manfaat penemuan harga dari keamanan digital; sementara mendapatkan akses
tak tertandingi ke opsi investasi yang tidak dapat diakses.
Bagi miliaran orang di seluruh dunia yang berjuang untuk menyelamatkan dalam menghadapi
inflasi yang berlebihan, harga properti yang kabur dan kurangnya pertumbuhan upah; ANX
menyediakan simpanan yang mudah diakses, berdenominasi USD, dan kendaraan pertumbuhan
dengan hasil tinggi. Keterpisahan yang tak terbatas membuat ambang investasi minimum juta
menjadi masa lalu, membuka investasi dana lindung nilai kepada siapa pun yang memiliki
internet dan beberapa dolar modal investasi.
Didukung oleh aset alternatif dengan hasil tinggi, namun bebas untuk menghargai di atas dan
di luar nilai aset tersebut di pasar terbuka, token keamanan ANX menampilkan proposisi nilai
menarik untuk investasi spekulatif dan jangka panjang. Spekulan dapat memperdagangkan ANX
di pasar terbuka, mengetahui risikonya terbatas pada nilai aset yang mendasarinya, sementara
investor jangka panjang akan mendapatkan penghasilan pasif yang substansial dari aliran hasil
ganda Anox: mengendalikan inflasi dalam token asli dan pembayaran dividen dalam EOS. Dalam
hal ini, ANX berdiri tegak dan menyambut.
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Kontras dengan koin Proof-of-Stake tradisional, yang tidak didukung oleh apa pun yang nyata
dan hanya menghasilkan lebih banyak cacat mendasar yang sama.
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