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Introdução
A Ethereum.link é uma plataforma em expansão que conecta negócios e mercados
tradicionais com a última tecnologia da geração blockchain, contratos inteligentes e muito
mais cuja plataforma Ethereum tem a oferecer, temos como objetivo aumentar
exponencialmente a integração da Ethereum em pequenas e médias empresas,
tradicionais e emergentes como mercados.
Investidores ao longo dos séculos sempre transformaram metais preciosos, como ouro ou
prata para usá-los como um recurso confiável de valor, você já quis ter o melhor de ambas
as plataformas? Com a Ethereum.link você pode ter a estabilidade e reputação que a
Prata teve ao longo dos séculos com a segurança, velocidade e rentabilidade uma criptomoeda-ativo pode oferecer.
Por mais de 5.000 anos o ouro e a prata foram usados como o dinheiro real, por séculos
seu valor tem sido afetado em todo o mundo, muitas pessoas poderiam acreditar que uma
criptomoeda é algo muito novo para se tornar ou competir com um recurso de valor como
metais físicos, mas a realidade é que a Link melhora as características que faz com que a
prata ou o ouro sejam um respeitado “recurso de valor” e é por isso que decidimos fundir
o melhor dos dois mundos e lançar um ativo inovador baseado em prata física.
A Ethereum.link é a ligação entre a criptomoeda e mercado de prata internacional, e é
projetada para crescer em uma plataforma grande e descentralizada para negociação de
certificados de prata digital.
A plataforma oferece um Token digital apoiado por .999 prata física real para adicionar um
nível de segurança totalmente novo para a moderna negociação de criptomoedas. A prata
física será adquirida, transportada e armazenada com os mais altos níveis de segurança
disponíveis.

LNKSilver ($LKNS)
O token LNK Silver roda dentro da plataforma Ethereum como um token ERC20 padrão.
A Link planeja oferecer vários benefícios integrando prata física na negociação de Link; A
primeira é reduzir a extrema volatilidade relacionada com cripto-ativos, segundo é ser a
primeira escolha entre os investidores tradicionais que querem fazer um investimento de
baixo risco e ao mesmo tempo experimentar o protocolo Ethereum.

O mecanismo que a LNK Silver usará para executar suas operações é descrito
abaixo:

Aquisição de barras
de prata física

Registro de Prova
de Propriedade

Cunhar

Link Silver Token

Troca

1. Aquisição de barras de prata físicas
A LNK Silver adquire prata 0.999, certificada, quando uma nova ordem de compra é
acionada e paga por um usuário dentro de nossa plataforma, a prata é adquirida a
partir do menor preço encontrado + disponível em mercados nas maiores indústrias
de prata como:

Australia
China
Perú
Russia
México
Chile

1. Comprovante de registro de propriedade

Bilhete de Compra do
Vendedor

Número de série da barra
de prata

SKU da Barra de Prata

Assinaturas digitais da
cadeia de custódia
(fornecedor, custodiante,
auditor)

Certificado de auditor de
terceiros

Devidas taxas de armazenagem e
entrada do cofre

Número de série da barra
de prata

2. Cunhagem
Os Tokens de LNK Silver são cunhados através de um Contrato Inteligente
Cunhador, um Token ERC20 da Ethereum aberto para mais emissão. Cada Token
LNK Silver representa 1g de Prata e é divisível a 0,01g. Para cada Cartão que for
enviado para o Contrato Inteligente Cunhador, os tokens LNK Silver serão emitidos
em troca. Por exemplo, um Cartão de 100g Silver enviado para o Contrato
Inteligente Cunhador retorna 100 tokens LNK Silver para o usuário.

3. Token LNK Silver
O Token LNK Silver agora é totalmente negociável e protegido na blockchain da
Ethereum. Os tokens Link Silver são mantidos em uma carteira Ethereum.
4. Negociação
Neste ponto um Token LNK Silver pode ser vendido, mantido ou resgatado
sempre que o detentor quiser.

Trocando o Token Link Silver
A plataforma de câmbio cobrará uma taxa de 0,19% em cada negociação do Token Silver,
esta taxa irá para os detentores do Token Link como lucro.
Todos os negócios são finais e estão registrados na Blockchain da Ethereum.

Plano de Crescimento
A Link Silver está crescendo em vários locais ao redor do mundo, aproximando-se de
qualquer investidor que pretenda tornar eficaz os seus direitos de resgate sem viajar de um
país para outro.
A Link Platform destina-se a adquirir mais ativos físicos deste tipo para garantir uma vasta
gama de opções para o investidor final.
A Link se aproximará dos líderes desta indústria, a fim de integrar novos ativos em nossa
plataforma com uma liquidez inicial alta e com a apreciação e a experiência de um
fornecedor estabelecido/comerciante poderia ter.
A descrição acima tem como objetivo final, acelerar a tokenização de metais preciosos,
commodities e moedas fiduciárias na Blockchain.

Registro do Token Link Silver

A compra de prata é iniciada e é
gerado um novo ID de pedido

Seleciona o seu
Endereço
Ethereum

Processo de Pagamento

O usuário seleciona o
número de série do
produto do mercado

Falha

Cancelada

(Ethereum, Bitcoin ou Link)

Completa

A ordem do fornecedor foi
concluída

Agente auditor mantém uma cópia:
Compra do fornecedor
Fotografia da Barra de Prata
Assinatura digital do fornecedor
ID de TX do pagamento do usuário
Peso da barra de prata
Carregar resultado para IPFS

Resultado da auditoria é
verificado

Entrega da Custódia:
examina a barra de
prata e o resultado das
auditorias gera o
depósito

O Escrow envia os dados
da encomendas para o
contrato Silver Link:
Usuário Ethereum
Endereço SKU do Produto
Quantidade de Token Link
Silver
Ordem fica definida como
pendente

Início do processo de auditoria

O ID do pedido é definido
como ativo
Os Tokens Link Silver são
cunhados

Token da Plataforma LNK ($LNK)
Os recursos do Token da plataforma LNK
estão listados abaixo:
O token ERC20 principal da plataforma Link trabalha como participações, uma parte
proporcional do lucro da Plataforma Link é periodicamente distribuído para os endereços
dos detentores do Toen LNK via contrato inteligente, isso significa que cada detentor do
Token LNK detém uma pequena parte da plataforma LNK como um todo.

O Contrato de Negócios Específicos da Link ou contrato inteligente de ativos
recebe lucros - encaminha os lucros para o contrato principal do Token LNK –
E distribui o lucro para cada Token LNK na rede.
A plataforma de Ativos Físicos, como a Link Silver Asset inicial, distribui a taxa de
negociação (0,19%) para o contrato inteligente do Token Link principal.

Link Silver Asset Class

Asset Link Classe 2

0.19% tx negciação

Contrato
negócios
número 2

LNK Token

Contrato
negócios
número 3

Contrato
negócios
número 1

O Token LNK é inicialmente apoiado pelo nosso primeiro Ativo: Prata Fina 0.999, Os
detentores do Token LNK receberão o privilégio de resgatar parte de suas participações de
Prata física ou Tokens Link Silver 3 meses após a oferta inicial de moedas ter terminado.

Entrada de Negócios
A Ethereum.link é uma empresa dedicada a promover, oferecer e integrar a plataforma
Ethereum a qualquer indivíduo ou corporação que queira fazer uma melhoria completa de
sua estrutura de negócios e entrar em um novo nível, onde grandes metas são atingidas.
Você é um indivíduo ou um empreendedor procurando ter benefícios da Blockchain e da
plataforma Ethereum? Ou é um usuário que é investidor ou um indivíduo com uma ótima
idéia relacionada ao uso de Ethereum, a plataforma pode apoiá-lo. A Ethereum.link é um
novo espaço de negócios onde as pessoas estão conectadas entre si compartilhando os
mesmos objetivos: iniciar uma nova estrutura de negócios usando a blockchain como seu
núcleo ou experimentos com a programação de contratos inteligentes para desenvolver
novas tecnologias.
O intermediário e terceiro passo é fazer a plataforma LNK se tornar uma necessidade diária
para investidores, usuários e empresários interessados na tecnologia Blockchain e na
plataforma Ethereum.
Avaliação de contratos com indivíduos e corporações que querem revolucionar a estrutura
de seus negócios como um todo através de contratos inteligentes da Ethereum.
Estes contratos entre a Link e terceiros são divulgados publicamente e o lucro é distribuído
entre as pessoas envolvidas no projeto Link, de formar que os detentores do Token LNK
tenham alta prioridade.

