A BlockStock (BSO) a BlockBen kezdeti 10%-os aranyletéttel rendelkező digitális eszköze, amely jelentős
növekedési potenciállal rendelkezik és a platformon futó
összes eszköz átutalásának jóváhagyásáért felelős.
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A BlockStock az általa jóváhagyott átutalások költségei után
jutalékban részesül. A jutalékot aranyban írja jóvá a rendszer egy
közös arany poolba amely később egyenlő arányban oszlik szét a
BlockStock tulajdonosok között, BlockStockjaik arányában.
• Minden BlockStock vásárlás után a vásárlási érték 10%-a
az arany poolba kerül.
• Miután megnyílik a BlockStock kereskedése a saját tőzsdei
platformunkon, minden BlockStock eladás 5%-a a poolt fogja
gyarapítani.
• BlockNote mint digitális arany: bármely BlockNote tranzakció
érvényesítését követően a tranzakciós díj 60%-a is a BlockStock
arany poolba kerül.

A BLOCKBEN PLATFORM ÁLTAL TÁMOGATVA
A BlockStock egy olyan saját fejlesztésű enterprise blockchain
technológiát használ mely másodpercenként több tízezer
tranzakció végrehajtását teszi lehetővé. A BlockBen euró alapú
egyenleget biztosít ügyfelei számára. A BlockStock és egyéb
assetek vásárlásának kezdeményezéséhez sikeres KYC/AML
beazonosítás szükséges. Emellett a legkorszerűbb biztonsági
megoldásokat biztosítjuk teljes platformunkon.

A BlockStock darabszáma előre meghatározott és véges,
összesen 1.850.000 darab létezik, amelyből maximum
1.500.000 kerül értékesítésre.
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• BlockNoteX: a tranzakciós díjak 60%-a is növeli majd
a BlockStock arany poolt.
• A BlockNote az az eszköz, amelyen keresztül valamennyi
tranzakció elszámolásra kerül a BlockBenPay szolgáltatásban. Az itt történő tranzakciók 60%-a is a poolt növeli.
•

A ﬁzetési szolgáltatásainkhoz kapcsolódó felülethasználati
díjak 30%-a szintén a BlockStock mögötti arany poolt
gyarapítja majd.

• A BlockBen platformon bármely új eszköz validálásával a
tranzakció legalább 30%-a az arany poolt növeli majd.
A ﬁzikai befektetési aranyat LBMA tag nagykereskedői partnerünkön keresztül szerezzük be. A biztosított aranyat Svájcban,
egy zürichi széfben őrzik.
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JOGI NYILATKOZAT
A jelen dokumentum általános információkat tartalmaz a BlockStockról mint kriptovalutáról. A tájékoztató jellegű anyag nem minősül sem jogi, sem üzleti, sem bármilyen
egyéb tanácsadói felületnek, Ön az erre való hagyatkozással saját felelősségére cselekszik. Döntési helyzetben érdemes okleveles jogászt felkeresnie. A dokumentum
tulajdonosai, közreműködői semmilyen formában nem felelősek az Ön dokumentumra való hagyatkozásából következő tetteinek, döntéseinek, egyéb magatartásának
megvalósulásáért vagy elmaradásáért. A kriptovalutába való befektetés magas kockázatú, akár a befektetett pénz elvesztéséhez is vezethet. Javasoljuk, hogy csak annyi
pénzt fektessen be, amennyit hajlandó elveszíteni, és amelynek esetleges elvesztése az Ön életminőségét nem befolyásolja. A dokumentum tulajdonosai vagy közreműködői
nem felelősek semmilyen ebből adódó kárért.

