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ANOTAÇÃO  

O projeto Estate Coin oferece um novo conceito de investimento. 

A Estate Coin oferece um mix de altos retornos da tecnologia da informação com um ativo 
conservador no mercado imobiliário.  

O setor imobiliário é um ativo que possui alta classificação de liquidez e confiabilidade. Este é 
um bom investimento de longo prazo. 

Mas na era dos ativos de alta tecnologia, o setor imobiliário é uma ferramenta muito 
conservadora nas mãos dos investidores por causa da lucratividade relativamente baixa e está 
sobrecarregada por custos adicionais de manutenção. 

Nosso projeto resolve esse problema integrando uma fazenda de mineração na infra-estrutura 
da casa. A mineração dá renda adicional, o que torna o investimento imobiliário muito 
atraente. A combinação de rentabilidade e confiabilidade nos permite ver nosso projeto como 
uma excelente oportunidade de diversificação para qualquer investidor de carteira. 

Portanto, atenção especial está focada na simbiose das tecnologias da informação e da 
construção de edifícios residenciais. Em particular, o uso da tecnologia de recuperação de 
calor, que é alocada pela mineração de criptomoedas, no fornecimento de calor de uma casa 
residencial. 

Tokens que serão feito dentro da campanha da ICO darão uma oportunidade de receber renda 

até 36% ao ano na criptomoeda (em bitcoin ou até 270% em USD, este rendimento pode ser 

durante o período em que o equipamento de mineração funcionar). Tokens são fornecidos 

com metros quadrados reais de imóveis residenciais construídos. 

O documento também fornece uma justificativa para o fato de que a necessidade de 

construção de casas e a construção de fazendas de mineração serão relevantes por mais de 25 

anos. 
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1. DEFINIÇÕES. 

 

Criptomoedas é um meio de pagamento eletrônico especial, cujo valor é 

suportado pela oferta e demanda. 

Cripto Exchange é um site especializado onde ocorre o processo de compra e 

venda de criptomoeda. 

Mineração - atividades para manter uma plataforma distribuída e criar novos 

blocos com a possibilidade de receber recompensa sob a forma da moeda emitida 

e taxas de comissão em várias criptomoedas, em particular Bitcoin. 

Uma fazenda de mineração é um grande número de servidores ou computadores 

especializados localizados nas mesmas instalações e destinados à única tarefa de 

extração de criptomoedas. 

ICO (Initial Coins Offering) é uma nova forma de captação de capital através do 

uso de investimentos em criptomoedas no projeto em sua fase inicial (incluindo 

o uso de criptomoedas). O texto do documento usará a abreviatura "ICO". 

WAVES é uma plataforma descentralizada do Blockchain com ênfase em tokens 

personalizados. 

Token é uma criptomoeda emitida com base na plataforma Waves, que está 

diretamente relacionada ao Projeto ICO. Como um token neste projeto, é usado 

um token chamado Estate Coin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. SUMÁRIO DO PROJETO 

Estate Coins são tokens baseados na tecnologia blockchain e lançados com base 
na plataforma Waves. 
Os tokens são emitidos pela SBG, Ltd (emissora), a fim de atrair financiamento 
para a construção de casas residenciais em um projeto típico (apêndice 1).  
Condições do ICO.  
Para se tornar proprietário do token, você deve observar o seguinte Roteiro da 
ICO: 

 a primeira fase é o estágio de venda preliminar de tokens (Pré-ICO)a um 
preço nominal de 1 USD (dólar norte-americano) ou preço equivalente em 
criptomoedas, a duração desse estágio é de 9 dias; 

 Na primeira semana da própria campanha da ICO, o preço de venda do 
token é de 110% do preço nominal; 

 Na segunda semana da ICO, o preço de venda do token é de 120% do preço 
nominal; 

 Na terceira semana da ICO, o preço de venda do token é de 130% do preço 
nominal; 

 Na quarta semana do ICO, o preço de venda do token é de 140% do preço 
nominal 

A oferta de venda dos tokens será pública. 
O proprietário do token tem o direito de vender, e o emissor do Token tem o 
dever de comprar o token de acordo com o Roteiro para a compra de tokens. O 
processo de compra e venda ocorrerá em exchanges como a DEX, Tidex, Bittrex 
e outras. 
Um roteiro para a recompra dos tokens Estate Coin. 

 De 0 a 12 meses inclusive (após o final da campanha da ICO), o preço de 
recompra é de 1 USD (dólar norte-americano), i.e. É igual ao preço nominal 
do token; 

 De 13 meses a 14 meses inclusive (após o fim da campanha da ICO), o 
preço de recompra é de 1,03 USD (Dólar); 

 De 15 meses a 17 meses inclusive (após o fim da campanha da ICO), o 
preço de recompra é de 1,28 USD (Dólar); 

 De 18 meses a 20 meses inclusive (após o final da campanha da ICO), o 
preço de recompra é de USD 1,28 (USD) + 60% do montante total da 
criptomoeda (Bitcoin) produzida durante este período de tempo (3 meses) 
pela taxa em USD (dólares americanos) ou na criptomoeda (Bitcoin). Os 
pedidos são publicados pela Emissora nas seções relevantes dos sites das 
exchanges; 

 
 



 

 
 

 De 21 meses a 23 meses inclusive (após a conclusão da campanha da ICO) 
e, a cada três meses, o preço de recompra é de USD 1,28 (USD) + 60% de 
toda a criptomoeda (Bitcoin) minerada nos últimos 6 meses (e +3 meses 
depois). A escolha da moeda de resgate é dada ao proprietário do token. 
O reembolso ocorre nas seções apropriadas nas exchanges de 
criptomoeda. 

Total tokens para emissão (máxima 
dentro da campanha da ICO, 

considerando a construção de 10 casas, 
bem como 10% para a campanha da ICO 

e reserva para proprietários 

 

12,100,000 

 
Alvo de campanha PRÉ -VENDA, tokens 

 

 
até 5,500,000 

 
Alvo da campanha ICO, tokens 

 

 
até 11,000,000 

 
 

Total à venda, tokens 

  

 
11,000,000 

 
 

O preço nominal do token 

 

 
1 US Dólar 

 
 

O preço dos tokens à venda 

 

 
1 US Dólar 

(or equal in BTC, ETH, Waves) 

 
Site da campanha ICO  

 

 
https://estate-coin.com 

 
 

Início da campanha de PRÉ - VENDA 
 

12 Julho 2017 12:00 GMT 

 
 

Início da campanha ICO  

 

 
01 Setembro 2017 12:00 GMT 

 
 

Final da Campanha ICO 

 

 
30 Setembro 2017 12:00 GMT 

 
 

Início da recompra de tokens 

 

 
01 Outubro 00:00 GMT 

 

 

 



 

3. Revisão do Projeto Estate Coin.  

3.1. Essência do Projeto  

O projeto Estate Coin é uma inovação no campo da construção de imóveis 
residenciais. Uma característica fundamental do projeto é a simbiose das 
tecnologias da informação e da construção de edifícios residenciais. De acordo 
com isso, utilizamos a tecnologia de recuperação de calor, dispensada durante a 
mineração de moeda criptográfica, no processo de aquecimento da casa de 
apartamentos. 

Essa idéia não é nova na prática mundial: engenheiros de muitas empresas têm 
trabalhado há muito tempo no desenvolvimento de mecanismos que permitam 
o uso da energia térmica dispensada pelos servidores dos centros de dados, como 
benefício natural. 

Até à data, projetos bem-sucedidos foram implementados. A energia gerada é 
usada para aquecer os prédios de escritórios e edifícios residenciais próximos do 
data center. 

Os mais famosos deles são a fazenda de servidores TELUS no Canadá (Vancouver), 
a Telecity na França, o centro de dados da Telehouse no Reino Unido e os centros 
de dados da IBM na Finlândia e na Suíça.  

Nosso projeto usa os últimos desenvolvimentos no campo da transferência 
efetiva de calor de sistemas de computação de alto desempenho. Utilizamos a 
tecnologia de resfriamento submersível de componentes eletrônicos. Esta 
tecnologia é a melhor em termos de desempenho. 

Como resultado, todos os participantes do projeto se beneficiarão: os 
investidores recebem renda adicional para seus investimentos, o desenvolvedor 
recebe financiamento para construir o portfólio de projetos, os proprietários da 
habitação construída otimizam os custos de aquecimento de seus apartamentos. 

Todos saem ganhando!  

 

 

 

 

 



 

 

3.2. História do Projeto  

 

Nós, como desenvolvedores (empresa de construção), temos uma rica 
experiência na construção de todo o tipo de infraestrutura. No total, a empresa 
construiu e reconstruiu mais de 30 projetos com uma área total de mais de 145 
mil metros quadrados. Desenvolvemos há mais de 13 anos. E todos os anos 
reabastecemos o arsenal de nossas ferramentas com métodos modernos e 
conquistas mundiais no campo das tecnologias de construção. O uso de materiais 
e tecnologias inovadores permitem ao mercado ofereçer uma oferta competitiva. 

A ideia da mineração  de moeda de criptografia veio até nós quando procuramos 
oportunidades para diversificar o negócio de construção. E encontramos uma 
base comum com a tecnologia. A mineração tem duas características que limitam 
seu uso: alto consumo de energia e grande dissipação de calor durante a 
operação. 

A tarefa é comprar eletricidade a baixo custo e diminuir a perda de energia 
térmica.  

Então, sabemos que há regiões em que o custo da eletricidade é muito menor. E 
o calor adicional pode ser usado na engenharia de energia térmica em casa, 
aumentando assim a eficiência dos custos de energia na mineração. Nosso 
projeto usará a rica experiência de grandes empresas no uso de energia térmica 
produzida por equipamentos de informática. 

A síntese das tecnologias permite melhorar as características operacionais da 
habitação em construção para os proprietários e, ao mesmo tempo, receber 
renda adicional para os investidores. 

 

3.3. Preço do Projeto  

Calculamos o projeto ideal de um prédio residencial e da fazenda de mineração. 
 

A área de total da construção é de 1388 m². 
A construção tem 3 andares, 41 apartamentos. 
O consumo de calor da construção é de 200 kW (energia térmica). 
O consumo de energia da fazenda mineradora é de 180 kW (energia elétrica). 
A produtividade da fazenda mineradora é de 1500 TH / s. 



 

Custo para construção de 1 casa  

 
O custo de construção de um prédio com uma 
área de 1388 metros quadrados (a uma taxa 

de 588,5 USD / m²), USD 

 

 
 

817,025 

 

 
O custo de construção de uma fazenda de 
mineração em 1500 TH / s (à taxa de 188,7 

USD / TH), USD 

 
282,975 

 

 
Total, USD 

 

 
1,000,000 

 

 
Roteiro para a construção de uma casa (prédio): 
 

 1 mês de preparação para a construção; 

  2-13 meses de construção da casa com decoração de interiores 

 14 meses para integração da fazenda de mineração na rede de calor e 
energia em casa. 

 
Ao mesmo tempo, a empresa pode construir até 10 casas.  

 

3.4. Revisão dos Mercados 

Fato número 1.  
 

De acordo com a Agência de Estatística, a necessidade de novas habitações na 
Federação Russa é atendida apenas por 70% (da necessidade anual de cerca de 
100 milhões de metros quadrados, apenas 70 milhões de metros quadrados estão 
sendo construídos). 
E mesmo que todos os 100% da demanda anual de construção de moradias sejam 
atendidas, a demanda continuará por 20-25 anos.  
 
Fato número 2.  
 
De acordo com os cálculos (tendo em conta a velocidade atual dos cálculos), o 
último Bitcoin será pago aos mineiradores em 2140. Além disso, a fazenda de 
mineração recebe e continuará a receber receita de comissões por aprovar blocos 
de transações mesmo após 2140. 
De acordo com esses dados, a necessidade de construção de casas e a construção 
de fazendas de mineração serão relevantes por pelo menos 25 anos. 
 



 

 
 
Além disso, a correlação entre o custo do Bitcoin e a complexidade de sua 
extração justifica uma previsão otimista do seu valor futuro.  

Portanto, ao recalcular para o dólar norte-americano, a renda do projeto 
crescerá durante a longa vida da propriedade imobiliária. 

 

 

 

3.5. Tecnologias usadas no Projeto  

O projeto integra tecnologias modernas de construção de edifícios residenciais 
e as tecnologias de informação mais atualizadas em mineração de criptomoedas 

O conjunto de tecnologias aplicadas dá um efeito sinérgico na eficiência 
energética e térmica da casa. O cálculo cuidadoso do projeto permite maximizar 
os benefícios dos materiais utilizados na construção. O uso de tecnologias 
modernas permite que o desenvolvedor faça uma construção rápida e de alta 
qualidade do prédio. 

Além disso, as conquistas modernas no campo da construção de infraestrutura 
de alta tecnologia também encontraram aplicação em nosso projeto. As últimas 
realizações no campo da microeletrônica e dos circuitos possibilitam a obtenção 
de meios altamente eficazes para a mineração de criptomoedas. O uso do 
mecanismo de recuperação de calor a partir de equipamentos operacionais de 



 

computação possibilita aumentar a rentabilidade do projeto como um todo e a 
eficiência energética do prédio em construção em particular. O sistema de 
resfriamento líquido submersível oferece vantagens inegáveis na implementação 
do nosso projeto. O calor não se perde no ar - continua a funcionar no sistema de 
calefação e energia da casa. Isto é tecnologia VERDE. 

 

Tecnologias de Construção:  

 linha reforçada na fundação de blocos FBS com proteção de base 
Penetron 

 placas de núcleo oco; 

 envolvimento das estruturas de blocos de areia e concreto com um 
isolamento externo Senardgy 

 janelas de PVC de 5 câmaras 

 partições internas entre os blocos de gazosilikatnyh e GKL; 

 sistema de telhado de truss de madeira com uma folha perfilada 
  
A construção da fazenda usará os componentes e tecnologias de produtores 
mundiais como o BitFury (chip ASIC com tecnologia 16N BF8162C16), Imersores 
(sistema de refrigeração por imersão com refrigeração absolutamente segura 
"STORUS-OHL14"). Além disso, usaremos desenvolvimentos de engenharia 
própria para integrar a fazenda de mineração na infraestrutura do prédio 
 
A fazenda possui uma arquitetura modular para otimizar os processos de 
manutenção. Além disso, esta solução facilita a atualização dos componentes da 
fazenda com o desenvolvimento da tecnologia de mineração. 
 
Os desenvolvimentos de engenharia próprios de sistemas de alta tecnologia 
permitem aumentar a eficiência da mineração de criptomoedas e tornar o 
projeto altamente lucrativo e atraente para os investidores. 

3.6. A Equipe do Projeto  

Oleg Kirillov, CEO (Chief Executive Officer). 
Fundador do grupo de empresas SBG. Graduou-se 
na Academia de Arquitetura e Construção do 
Estado de Ivanovo, onde obteve a qualificação de 
Engenheiro-engenheiro pela especialidade 
"Engenharia Industrial e Civil" (DVS 9668366). 
Também possui diploma de reciclagem 
profissional na FSOE e PKS GOUVPO Ivanovo State 
Academy of Architecture and Construction no 
âmbito do programa "Gerenciamento em 



 

Construção" (nº 241880). Isso prova o seu alto nível de profissionalismo no 
campo da construção civil. Ele é capaz de priorizar claramente a criação da 
ideologia e desenvolvimento da estratégia da empresa, promovendo-a e 
inspirando a  sua equipe. 

 Andrey Makeev, CFO (diretor financeiro). Graduou-
se na Academia de Economia Nacional sob o 
Governo da Federação Russa, onde foi premiado 
com a qualificação de Economista-Gerente pela 
especialidade "Economia e Gestão na empresa" 
(VSB 0689443). Ele tem um MBA. Andrey possui 
certificados de conclusão do treinamento sobre os 
tópicos "NACCP e ISO 9001". Ele completou o curso 
de treinamento "Gerenciamento de processos da 
empresa: uma abordagem de otimização" e 
"Gerenciamento estratégico da empresa com base 

no Scorecard Balanciado BSC". Ele está envolvido na análise das atividades 
financeiras da empresa, bem como das empresas concorrentes, para escolher a 
estratégia de desenvolvimento mais bem-sucedida de investir dinheiro. Ele tem 
muitos anos de experiência no campo da gestão da produção.  

 Sergei Nogay, CTO (Chief Technical / Technology 
Officer). Formou-se na Academia de Construção e 
Arquitetura do Estado de Ivanovo, onde foi premiado 
com a qualificação de engenheiro-construtor por 
especialidade "Tecnologias de produção de 
construção" (VGS 4107931). Ele trabalhou em uma 
das maiores empresas de desenvolvimento e 
construção, Morton, que é o terceiro maior 
incorporador da Rússia. Responsável pela construção 

e processos de produção na empresa. Realiza o controle de qualidade das obras 
de construção. Experiência no setor de construção por mais de 10 anos.  

Ivan Egorov, CBDO (Chief Business Development 
Officer). Graduou-se na Ivanovo State Power 
University, onde obteve a qualificação de 
engenheiro eletrônico com especialidade em 
"Industrial Electronics" (BVS 0411358). Ele também 
tem uma educação econômica adicional. Cursos 
bem sucedidos para melhorar as habilidades de 
comunicação no B2C. Possui ampla experiência na 
área de promoção de tecnologia e negócios: 

analista da produção têxtil de RH em Software Developments, diretor de 
desenvolvimento do iTown Project (B2C Loyalty) 



 

Julia Makarova, diretora de relações públicas. 
Formou-se na Ivanovo State Power University, onde 
foi premiada com a qualificação de especialista em 
relações públicas por especialidade "Relações 
públicas" (nº 103724 0882691). Ela escreveu uma 
série de artigos científicos sobre marketing e 
publicidade. Avalia, analisa e prediz os fatores que 
influenciam o desenvolvimento da empresa. 
Responsável pelo desenvolvimento e organização 
de uma campanha de relações públicas. 

Alexander Zasypkin, engenheiro-chefe. Graduou-
se na Universidade de Arquitetura e Construção de 
Ivanovo, onde obteve a qualificação de Engenheiro 
pela especialidade "Engenharia Industrial e Civil" 
(WAS 3944391). Organiza o desenvolvimento e 
implementação de planos para a introdução de 
novas técnicas e tecnologia, hospedando medidas 
organizacionais e técnicas, pesquisas e obras de 
construção. Recebeu vários prêmios pelo 
desenvolvimento e implementação de técnicas de 

modernização de equipamentos de construção. Experiência profissional no setor 
de construção - 10 anos.  

Tatyana Arefeva, engenheira-orçamentária. 
Formou-se na Ivanovo Architectural and Constru- 
ction University, onde foi premiada com a 
qualificação de Engineer-estimator pela 
especialidade "Economia da Construção" (SIP 
2750825). Experiente e competente especialista 
em engenharia e estimativa de documentação. Ela 
é  mestre em tecnologia de obras de construção, 
orçamentos para essas obras e materiais de 
construção e realiza análises econômicas de alta 

qualidade. Ela tem uma vasta experiência no campo do negócio de construção.  

 

 

 



 

Aleksandr Komlev, engenheiro-designer. 
Especialista líder no campo da construção. 
Formou-se na Universidade de Arquitetura e 
Construção de Ivanovo, onde obteve a 
qualificação de engenheiro por especialidade 
"Engenharia Industrial e Civil" (WAS 3944311). 
Ele tem uma experiência bem sucedida na 
concepção de grandes instalações. Analisa o 
desenvolvimento do projeto e suas 
oportunidades de implementação na 
construção, com base nisso prepara o ajuste da 

engenharia do objeto.  

Alexander Dolmatov, engenheiro-construtor. 
Ele se formou em Ivanovo no Instituto de 
Energia do Estado da Ordem "Badge of 
Honor", chamado de V.I. Lenin, onde foi 
premiado com a qualificação de engenheiro-
eletromecânico por especialidade "Máquinas 
Elétricas" (MB 498984). Alexander possui 
certificados de conclusão de cursos de 
treinamento sobre os tópicos "NACCP e ISO 
9001" e "Atividades de Construção Civil e 
Industrial". Também tem um certificado de 
conclusão bem-sucedida do Módulo 

Personalizado "Gerenciamento de Produção na Teoria da Restrição". Possui 
diploma de participação na Feira Internacional "IBA-2006", que foi realizada no 
New Munich Trade Fair Centre na Alemanha. Ele recebeu o certificado de 
conclusão do treinamento em uma instituição educacional não-estatal, sem fins 
lucrativos, "Centro de Qualidade" sobre o tema "Sistemas de gestão modernos e 
aumento da eficiência das empresas". Formou-se no Ivanovo Regional Institute 
of Professional Development e Professional Retraining of Small Businesses no 
curso "Gerenciamento de Empreendiemnto de Tecnologias Modernas". Ele é um 
empregado-chave do projeto "Estate Coin", que controla o processo de 
integração de equipamentos de mineração ao sistema de fornecimento de calor 
de um edifício residencial. Especialista em alto nível de profissionalismo em seu 
trabalho.  



 

Alexander Shulgin, um especialista líder em 
tecnologias Blockchain. Graduou-se na 
Academia de Serviços Públicos do Noroeste, 
onde obteve a qualificação de Professor-
pesquisador por especialidade de "Análise de 
sistemas, gerenciamento e processamento de 
informações". Participou de problemas de 
desenvolvimento e aplicação de métodos de 
análise de sistema de objetos complexos de 
pesquisa aplicada, processamento de 
informações, melhoria de gerenciamento e 

tomada de decisão, a fim de melhorar a eficácia da operação do projeto Estate 
Coin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ROTEIROS DO PROJETO.  

Roteiro do ICO:  

 a primeira fase é o estágio de venda preliminar de tokens a um preço 
nominal de 1 USD (dólar norte-americano) ou preço equivalente em 
criptomoedas, a duração dessa fase é de 9 dias; 

 Na primeira semana da própria campanha da ICO, o preço de venda do 
token é de 110% do preço nominal; 

 Na segunda semana da ICO, o preço de venda do token é de 120% do preço 
nominal; 

 Na terceira semana da ICO, o preço de venda do token é de 130% do preço 
nominal; 

 Na quarta semana da ICO, o preço de venda do token é de 140% do preço 
nominal. 

 

Buyback Roadmap:  

 De 0 a 12 meses inclusive (após o final da campanha da ICO), o preço de 
recompra é de 1 USD (dólar norte-americano), i.e. É igual ao preço nominal 
do token; 

 De 13 meses a 14 meses inclusive (após o fim da campanha da ICO), o custo 
da recompra é de 1,03 USD (Dólar); 

 De 15 meses a 17 meses inclusive (após o fim da campanha da ICO), o custo 
da recompra é de 1,28 USD (Dólar); 

 De 18 meses a 20 meses inclusive (após o final da campanha da ICO), o 
preço de recompra é de USD 1,28 (USD) + 60% do montante total da 
criptomoeda (Bitcoin) produzida durante este período de tempo (3 meses) 
pela taxa do USD (dólares americanos) ou na criptomoeda (Bitcoin). Os 
pedidos são publicados pela Emissora nas seções relevantes dos sites das 
exchanges de criptomoeda; 

 De 21 meses a 23 meses inclusive (após a conclusão da campanha da ICO) 
e, a cada três meses, o preço de recompra é de USD 1,28 (USD) + 60% de 
toda a criptomoeda (Bitcoin) gerada nos 6 meses anteriores (e +3 meses 
posteriores). A escolha da moeda de resgate é dada ao proprietário do 
token. O reembolso ocorre nas seções apropriadas nos sites de exchanges 
de criptomoedas 

 



 

 

Roteiro da construção de uma casa:  

 Preparação para construção - 1 mês 

 Construção da casa com decoração de interiores - 2 a 13 meses; 

 Integração da fazenda de mineração na rede de calor e energia da casa - 
14 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. RISCOS DO PROJETO.  

5.1. Dependência da infraestrutura de computadores.  

A dependência da fazenda mineração de aplicações de software em 
funcionamento, hardware e internet implica que a Estate Coin não oferece 
garantias de que uma falha do sistema não afetaria negativamente o 
desempenho de suas operações de mineração. Apesar da implantação da moeda 
com todas as medidas razoáveis de segurança de rede, seus servidores de centros 
de processamento são vulneráveis a vírus, interrupções físicas ou eletrônicas ou 
outras interrupções de natureza similar. Vírus, interrupções ou outras 
interrupções causadas por terceiros podem resultar em interrupção, atraso ou 
suspensão de serviços. 

5.2. Limitação dos contratos inteligentes.  

A tecnologia de contrato inteligente ainda está em seus estágios iniciais de 
desenvolvimento, e sua aplicação é de natureza experimental. Isso pode gerar 
riscos operacionais, tecnológicos, regulamentares, de reputação e financeiros 
significativos. Consequentemente, embora a auditoria realizada por terceiros 
independentes aumente o nível de segurança, confiabilidade e precisão, esta 
auditoria não pode servir como qualquer garantia, incluindo qualquer garantia 
expressa ou implícita de que o Contrato Inteligente de Estate Coin é adequado 
para o propósito ou que não contém falhas, vulnerabilidades ou outros que 
possam causar problemas técnicos ou a perda completa de tokens da Estate coin. 

5.3. Riscos regulatórios.  

A tecnologia Blockchain, incluindo, mas não limitado à questão dos tokens, pode 
ser um novo conceito para algumas jurisdições, que podem então aplicar 
regulamentos existentes ou introduzir novos regulamentos sobre aplicativos 
baseados em tecnologia Blockchain e tais regulamentos podem entrar em 
conflito com a atual Estate Coin Tokens. Isso pode resultar em modificações 
substanciais dos tokens Estate Coin, incluindo, sem limitação, a sua rescisão e a 
perda de tokens da Estate Coin.  

 

5.4. Rapidas mudanças na tecnologia podem afetar adversa-
mente a mineração.  

Mineração de Criptomoedas mining é um negócio muito dinâmico e de ritmo  



acelerado. Para permanecer competitivo, a SBG fará os maiores esforços para 
seguir e introduzir prontamente as últimas tecnologias em suas instalações. No 
entanto, se, apesar de todos os seus esforços, a fazenda deixa de ser competitiva, 
isso poderia ameaçar a perda de benefícios para os proprietários dos tokens 
Estate Coin. 

5.5. Interrupções no fornecimento de energia.  

Como resultado de falhas na linha de transmissão de energia elétrica, para a qual 
a fazenda de mineração está conectada, é possível uma parada parcial ou 
completa da operação de exploração de mineração. A empresa SBG fará tudo o 
que estiver ao seu alcance para restaurar o fornecimento de energia para a 
fazenda o mais rápido possível. 

5.6. Força Maior.  

O trabalho da exploração mineira pode ser interrompido, suspenso ou adiado 
devido a circunstâncias de força maior. Para os fins deste documento, a força 
maior deve significar eventos e circunstâncias extraordinárias que não podem 
ser evitadas pela empresa e devem incluir: atos da natureza, guerras, conflitos 
armados, transtornos civis de massa, ações industriais, epidemias, bloqueios, 
desaceleração, falta prolongada ou outras falhas de fornecimento de energia ou 
serviço de comunicação, atos de agências governamentais municipais, estaduais 
ou federais, outras circunstâncias além do controle da moeda, que não existiam 
no momento do início do projeto.  



 

 

6. ANEXO 1  

 

O layout das fachadas e pisos da casa residencial do projeto Estate Coin. 

O plano da fachada 

 

Plano do piso térreo 

 

Plano do segundo andar 

 



 

 

Plano do terceiro andar 

 


