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Iniaalok namin ang isang kapital na tumitiyak sa bagong mga mamumuhunan
, na ito ay may patunay ng asstes at iniingatan ng insurance . Ito ay limitado
lamang sa unang 5 milyong Organicco ORC token!!

About Organicco
Organicco Limited was created after more than ten years of research and devel-

Kami ay may tatlong proyekto na £15 milyon na nakahanda upang paunlarin sa
UK at sa Canada. Lahat ng plano at pahintulot sa kalikasan. Ang mga proyektong
ito ay gagawa ng kita sa pamamagitan ng benta ng likas na kapital at grant sa

opment into green-tech products, and with over two million pounds of investment.
Based in the United Kingdom, Organicco will be responsible for managing the funds
raised by an initial coin offering and to increase the value of Organicco tokens.

gobyerno ng UK na ang tawag ay renewable heat incentives (RHI). Ang kikitain sa
pagtaya

na ito ay nasa £ 6 .1 milyon

sa bawat

taon para sa 20 taong

makakasalba tayo sa mahigit na £120 milyon . Maiisip natin lahat ng ito sa mga
proyekto sa 2019 Q2, depende sa matagumpay na ICO crowd-sale.

£6.1m/yr

benta ng natural capitals mula just 3 projects

£41m

easiPayer transaction fee in year 1

£120m

3 projects’ potential na kita sa 20yrs

Ang aming pansin ay nasa green
technology na mga produkto lamang
ang pondo
na malilikom
ay
gagamitin sa proyekto sa aming mga
kompanya
na lilikha ng natural
capitals gaya ng organikong pataba
para sa paggawa ng pagkain ,
pagkain ng hayop , biomas fuel ,
renewable energy at renewable fuels.
Ang aming target ay makagawa ng
likas na kapital gamit ang ating
potensyal na teknolohiya na gagawa
ng tuloy -tuloy na daloy ng pera na
magiging kabayaran sa puhunan na
may interes . Ang aming layunin ay
gampanan ang malaking tungkulin
sa mundo sa paggawa ng pagkain
at di masama
sa kalikasang
pamamaraan
at produksyon ng
renewable energy at fuel.
Layunin namin na itaas ang pondo
ng initial coin offering ng Organicco
tokens na gagamitin sa ilang proyekto
sa green and agricultural na industriya
sa UK, Canada at sa Timog Silangang
Asya.

Ang pondo ay ilalaan sa ating mga
katuwang na kompanya upang ayusin
ang mga produktong ito gamit ang
green technology na solusyon na ang
tawag ay eceHERO at ecoDRYER , na
ang organikong pataba at pagkain ng
hayop
mula
sa di kailangang
organikong materyales na ibinebenta.

Ang pondo ay gagamitin sa paglikha
ng mababang gastos at mabilis na
pagbabayad
sa internasyulan
na
platform base sa blockchain technology
na tawag ay easiPayer. Kami ay kakaiba
dahil hindi kami gagamit ng listing
easiPayer tokens sa crypto exchange .
Kundi, easiPayer tokens

Dahil na naiiwan sa pagsasaka kung
magpapatuloy ang pagguho ng lupa,
ating nakikita na ito ay mahalagang
puhunan sa pagpapaunlad ng gayong
mga proyekto na tunay na mahalaga
meron lang mga 60 taon.
Maglalabas
din kami ng kauting
biomass fuels mula sa pinaghalong
dumi na gamit sa iba pang teknolohiya ,
ang ecoREDUCER . Sa kahuli -hulihan ,
gagawa kami ng renewable energy at
ng renewable
fuels , mula sa di kailangang organic materials.

ang gagawing backed -up ng liquid
assets , at ng halaga
nito na
indipendente , na may iginagalang na
auditor . Ang halaga ng easiPayer
token ay hindi maghihirap sa pagiging
matibay
upang tanggapin
ng
malalaking exahange platform ng fiat
para sa easiPayer.
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THE PROBLEMS WE
ARE WE SOLVING?
Ang pandaigdigang industriya ng pamamahala sa dumi ay may halagang $1,442 milyon. Ang UK Organic /Food
Waste Industry ay may halagang umaabot sa £500 milyon na ang 18% dito ay sa waste management operators
na umiiral sa UK. Kaya nga, nasasayang ang mga pagkakataon at ang kailangan itong pag-usapan. Sa forum na
ginawa sa Roma noong 214 isang senior UN official ng Food & Agricultural Organization ang nagsabi na ang
kasalukuyang taas ng pagguho ng lupa ay tuloy -tuloy sa lahat ng bansa sa 60 na taon na . Ito ay dahil sa
matinding paraan ng pagsasaka kasama na ang paggamit ng pataba na tumutulong sa pagpigil ng epekto at
llikas a closed loop cycle.
Ang pangalawang malaking problema ay ang pagtatangka na ayusin ito sa pagbabayad sa merkado ng pagaangkat. Sulat sa credit and insurance ay may halagang napakataas at matagal bago simulan. Dagdag pa, ang
paraan ng pagbabayad ay ginawa gamit ang tinda na dinala , na magiging problema kung wala ang sulat ng
Credit . Ito ang lilikha ng panganib sa hindi pagbabayad . Higit pa, ang nakasanayang banko at FX trading ay
matagal , at may gastos at panganib . Layunin namin na puksain ang gayong problema sa pamamagitan ng
easiPayer Technology, ang buong detalye ay ihahayag mamaya.

Sa pagpapaunlad ng green tech
projects, lilikha tayo ng isang
closed loop economy mula sa
likas na kapital. Ang mga ito ang
babalik na puhunan na wala
pang apat na taon, na ang bawat
proyekto ay magpapatuloy na
gumawa ng kita sa mahigit 20
taon.

ªAng aming mga asset ay talentadong staff , na
ginagawang kita ang problemaº
Jonathan Ure

Managing Director

From a legal background having spent many years in private practices and beforehand,
local government. He carries out functions of business and project management, as well
as assisting with the day-to-day running of the business. Jon has been closely involved
with the expansion of the business, co-ordinating finance, administration and procurement for the company.
His legal experience has been, and continues to be, invaluable in helping formulate
various contractual documentation from sales to maintenance agreements.

Vipul Patel

Financial Director
Being a chartered accountant, and with several years working as Financial Director for
major healthcare. Well verse with crypto currency world, and being and investor in them.
Vipul will play a pinnacle role is managing the fund raised by ICO.
Additionally developing measures to regulate our financial activities through blockchain
platform.

Paul Herrbach

Canadian Partner

Having run successful multi-million dollar business for many years, he sold it few years
ago. Very talented engineer and thinker. Served as Mayor for his constituent for over 12
years. Investor, entrepreneur and very passionate about environmental issues.
Developing our presence in North America, feels very confident of opening a large
opportunities for us.

Gopal Jeyasundra

Chief Technical Director
Marami kaming matagumpay na mga proyekto
para ipagsigawan. Magagawa mong tuparin ito sa
paglahok sa aming ICO.

Inventor and pioneer of green technology developments, who puts other’s ahead of
his needs. Developed all the technologies in offer here, had been entrepreneur for the
last 13 years.
Naturally struggled through all its challenges and still have the motivation and passion
to achieve the full potential of this business.
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Upang makalahok sa aming ICO
crowdsale , kailangang magpa rehistro
sa aming website at kumpletuhin ang
KYC verification process para sa iyong
whitelisting . Kung hindi siguradong
gawin ito, kausapin kami at masayang
gagabayan namin kayo sa proseso.

CROWD-SALE TARGET

Limtado ang ICO sa
12 milyong tokens.

Initial Coin Offering (ICO)
Ito ay base sa numero ng mabebentang Organicco tokens sa aming website.
Ito ay mapupunta sa exchange para sa investment , kaya magiging gaya sa
pagbili ng shares sa Initial Public Offering (IPO) at maibebenta rin para sa mas
magandang balik.
Ito ay dapat tandaan na di-gaya sa IPO ang ICO na
ngayon ay unregulated at kahit pa pinag uusapan
natin ang Financial Conduct Authority (FCA), hindi ka pa
rin ligtas gaya sa IPO . Kaya nga , mag -ingat at mag
invest lang kung ano ang kaya . Makakabili ka palagi
kapag ang organicco token ay nabenta na sa crypto
exchanges pero hindi ito gaya sa mababang halaga
na inialok sa crowd-sale.
Palulutangin namin ang Organicco tokens sa crypto
exchange bago ang Q1 ng 2019. Depende sa aming
proyekto , ang paglago ng easiPayer platform , at ng
mahalagang interes sa Organicco token . Gagawain
namin ito ng walang pagod na pataasin ang halaga
bago ilunsad ang crypto exchange . Sa ngayon ang
Organicco token ay walang ibang layunin muna
maliban sa pagpopondo na maabot ang layunin .
Dahil nais namin na sagarin ang kita, nilalayon namin
na mamili ng tamang oras sa paglulunsad
ng
Organicco tokens sa crypto exchange . Makakapag
trade ka o hawakan muna ito ng matagal kung
palagay mo maabot mo ang balik nito.

Ang ICO ay may tatlong mga bahagi:
1. Ang partner sale ay para sa piniling member na bse
sa order of registration at strategic partners;
2. Pre-ICO na may limitasyon sa 10% ng buong numero
ng tokens na may cap na £10,000 bawat tao na
may opsyon na bumili ng ICO ng 20% diskuwento;
3. Ang ICO crowd-sale ay may £5,000 sa bawat tao.

Ang buong bilang ng
Organicco Token ay di
nagbabagong
120,000,000.
Ang tokens ay gagamitin sa pinakabagong ERC223
Ethreum smart contracts.

Ang presyo ng Organicco token ay
£0.40 GBP para sa Pre-ICO at £0.50
GBP para sa ICO Crowd-sale.
Ang cap para sa Crowd -sale ay £
35 milyong GBP . Ang hahawakang
tokens
mula sa Pre - ICO ay
tatanggap ng 20 % discount sa
para sa crowd-sale price.

ALOKASYON NG TOKEN
Ang Organicco tokens ay nakalaan
sa sumusunod:
Beneficiary

%

Tokens

20%

24,000,000

Partner sale

16%

19,200,000

Crowd-sale

60%

72,000,000

4%

4,800,000

Founding
team

Referral
program

Partner Sale ay pwede lang sa katuwang
na inanyayahan. magsisimula sa Februero
2018 . Kasama na rito ang bawat isa at
businesses na tumulong sa Organicco
bago o sa panahon ng crowd -sale , o
kung sino ang dapat bayaran
na
gumanap sa tagumpay ng kompanya at
ng easiPayer platform.

Founding team binubuo ito ng lahat ng
kasalukuyang trabador at organisasyon.
Ang tokens na matatanggap ay para
sa apat na taong
pag vesting
schedule.

Maibalik ang sumobrang £120 milyon
sa panahon ng operasyon ng tatlong
malalaking planta . Maiisip natin na
lahat ng produktong ito sa 2019 Q2, ay
magtatagumpay sa ICO crowd-sale.

Ang crowd –sale ay magsisimua sa ika10 ng Abril, 2018, at magpapatuloy ng
30 araw , o hanggang sa ang lahat ng
token ay mabenta na . Kasama sa
proseso ang maikling pre – sale na
susundan naman ng Public Sale . Ang
crowd -sale ay para sa mga tao na
nagpa rehistro para sa Crowd -Sale , at
natiyak ng proseso sa KYC

Ang mga ito ay ilan lamang
sa
kasalukuyang oportunidad sa benta .
Dagdag pa, kami ay may katuwang sa
Portugal , France , Greece at Hungary
na gustong
kunin
ang aming
teknolohiya. May pagkakataon din kami
na palaguin ito sa New Zealand ,
Australia, South Africa at Pilipinas.

Ang may hawak ng toke mula sa PreOCP ay tatanggap ng 20% discount sa
ICO crowd-sale.
Ang referral program ay alokasyon
ng tokens na itinabi bilang reward
para sa tumulong sa paggawa na
kalahok sa Organicco token.

PAKINABANG NG INVESTOR
Bakit makikinabang ang investor sa
pamumuhunan sa Organicco , lalo na
sa pagbili ng tokens bilang kahalili sa
pagbili ng shares?
Tayo ay halos £15 milyong halaga
ng proyekto na lumalago sa UK at
Canada
, sa pagplano
at
pahintulot sa paligid. Ang mga ito
ay kumikita sa pagbebenta ng
likas na kapital at sa gobyreno UK

Just 3 projects will

Gagamitin namin ang katuwang na
taga Canada upang galugarin ang
mga pagkakataon sa USA . Kami rin
ay gagawa ng kita sa aming serbisyo
at maintenance
contracts
na
hinihingi sa bawat benta ng sistema.

easiPayer system to
yield £40m/yr

easiPAYER PLATFORM
Ito ang pang daigdigang
trading
platform na lilikha upang makatawid sa
hangganan ng pagbabayad ng mabilis
at madali.

return £6.1m/yr

Ang easiPayer platform ay dinisenyo
upang tukuyin ang limitasyon
sa
kasalukuyang
pagbabayad
sa
komersyal . Ang EasiPayment
ay
nagbibigay
ng tinatawag
na magagamit sa ibang kalakal , ito man
renewable heat incentives (RHI ). Ang ay lokal o pang daigdig.
tinatayang kita ay nasa £6.1 milyon
taun-taon, at naka disenyong tumagal Gagawa ito ng kita sa pagpapataw ng
ng 20 taon. Magagawa nito
maliit na bayad sa bawat pagsasalin
ng pera at pagpapapalit
mga token tungo sa fiat.

ng aming

8 | ORGANICCO INITIAL COIN OFFERING

ORGANICCO INITIAL COIN OFFERING | 9

Araw-araw na
exchange

8%

Bayad sa mining

18%

74%
Araw-araw na trade

easiPayer
Technology

Probisyon ng fiat currencies

Isang mababang gastos sa pagbabayad sa pandaidigang platform na
dinisenyo upang palitan ang letra ng panghihiram at invoice factoring na
mabilis, ligtas at madaling gamitin.
Paano ito gumagana?

Kapag ang kliyente mula sa ibang bansa ay
bumili ng pataba sa napagkasunduang presyo
at dami , sila ay dapat magbigay ng katunayan
ng pondo , madalas ito ay sulat ng credit o
paggawa ng isang paunang bayad.

Kapag masaya ang kliyente sa kalidad at sa
dami ng tinanggap na paninda , ang easiPayer
tokens ay ilalabas sa atin. Ito ay magagawa sa
isang app ng kliyente sa app mobile phone na
magtitiyak ng bayad sa app sa delivery driver ’s
mobile device.

Sa pagsasagawa ng sistema sa EasiPayer , ang
kliyente ay bibili ng easiPayer tokens gamit ang
kanilang nais na fiat currency na tinatanggap sa
easiPayer gamit ang web o mobile app . Ang
transaksyon ay may bayad na 0.50% sa serbisyo
dagdag pa ang bayad sa mining .

Kung ang paraan ng transakyon ay may teknikal
na kamalian sa pagbabayad magagawa ito sa
paraan ng manual ang pagtitiyak . Kapag
nailabas na ang bayad ito ay aming papalitan
sa aming lokal na salapi at babayaran ang
transaksyon ng 1/5%. .

Ang easiPayer token ay may halaga na gaya sa
tunay na assets ng independent auditors , na
umaayos sa halaga sa panahon ng pagbili. Ang
kliyente ay naglalaan ng mga token na ito sa
pagbili ng pataba at awtorisasyon na di para
makapag withdraw . Magbibigay ito sa atin ng
kapanatagan na ang kliyente ay may sapat na
pondo upang makipagkalakal at makakatanggi
lang sa produkto base sa mababang kalidad o
kawalang sapat ng dami.

Sa pamamagitan ng platform sa ibang terms ng
pagbabayad ay mapapagkasunduan,
halimbawa ay sa pagbabayad ng storage .

Kung mayroong pagtatalo ito ay ibibigay sa
isang independent na ombudsman at ilalayong
ayusin ito sa loob ng 28 araw.

£10 milyong transaksyon araw-araw Sa
una, tayo ay may £10 milyong tokens na may
tulong ng asset. Kaya naman, ating lilimitahan
ang pang araw-araw na dami ng transaksyon na
nasa limitasyon. Kaya ang bagong easiPayer
tokens ang lilikha hanggang sa magkaroon ng
totoong asset at titiyakin gamit ang kumpletong
sistema ng transparent .

Ang easiPayer tokens ay
pinalakas pa ng totoong
assets at hindi nakasama sa
crypto exchange .

Titiyakin na ang easiPayer tokens ay madaling
mapapalitan sa fiat currency. Magagawa lahat ito
sa nakasanayang pagba -banko . Ang easiPayer
tokens ay ipapasok sa napili ng user sa bank
account kung saan may mabilis na sistema ng
pagbabayad na umiiral na hinahayaang matapos
ang transaksyon
sa loob ng 2 oras , kaysa
maghintay ng 5-7 araw para sa clearance ng
pondo na madalas nangyayari . Hindi gaya sa
crypto exchange, magagawa namin ito ng madali
na may mataas na seguridad na magagamit sa
pagtawag sa telepono upang matiyak ang
transaksyon na lumampas sa limitasyon na inilagay
ng kliyente .

Bayad sa Transaksyon

Magpapataw kami ng bayad sa maliit na
transaksyon ng 0.50% + bayad sa mining.

Ang easiPayer technology
ay para sa komersyal na
trading gaya ng dairy
farmer na nagnanais na
mabayaran sa paghahatid
ng gatas, o negosyo na
magbebenta patawid sa
credit.

Ang mababang
bayad sa transaksyon
ay
naglalayong akitin ang malawak na pagtanggap
at pagtaas ng bilang ng mga transaksyon . Kaya
ang resulta , ito ay magre resulta ng mataas na
bilang at paghahandog
ng paraang kung
ihahambing
sa kasalukuyang
nakasanayang
trading
Magpapataw rin kami ng bayad ng 1.5% sa
trading ng easiPayer tokens para sa fiat currency.

Potensyal na kita

Assuming 74% of £10 million is traded at 0.50% this
will return £13.4 million revenue per year.
50% exchanged at 1.5% will return £27.3 million
per year . Therefore , the potential total revenue
from easiPayer transactions is around c.£41 million
per year.

This revenue can only can grow by creating more
asset backed coins that are independently audited.
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Africa, India and South America.
Q2/2020: Paglulunsad ng easiPayer
para sa malawak na paggamit.
2021: Pataasin ang pagpaparami ng
pataba , biomas , methanol
at
methanol fuels sa paghahatid ng
maraming mga proyekto.
2022 : Paglalagay ng sistema para sa
magsasaka sa buong mundo na
makipagkasundo
sa paggawa ng
pagkain
gamit ang organikong
pataba at tumulong na makasalba sa
lupa na nawawasak dahil sa pagguho
.
2023 : Paglalagay
ng isang
pagtutulungang ikot ng pagkain sa
pamamahagi sa mga magsasaka sa
mundo , makalikha ng isang pabilog
na ekonomiya
na magiging
magsasara sa pagpaparami sa buhay
at yaman sa magsasaka sa buong
mundo na tuloy-tuloy.

Road map

Nilalayon naming makinabang sa pagkakaroon ng malaking kita sa lahat ng
mamumuhunan at magawa namin na mamuhunan sa pagpapaunlad ng
teknolohiya na itinayo sa palibot n bansa upang magtuloy -tuloy , mura , at
mababa .
Ating makikita ang hinaharap ng Organicco , sa
pamamagitan ng mga katuwang nito na nangunguna
na pinoneer sa paglilipat sa mga di -kailangang
oraginiko tungo sa pagiging kailangang produkto . Nais
namin na paunlarin ang gastos ng solusyon upang
mapababa ang gastusin sa aming mga kliyente , pero
mas mahalaga sa lahat , ang lumikha ng isang tuloy tuloy na supply ng pataba upang maiwasan ang
pagguho ng lupa at makapag ambag sa pagpaparami
ng likas na pagkaing produkto at likas na mga puhunan.
Our plan is to use Organicco to generate profit and evolve
the easiPayer system into a viable and leading alternative
to conventional modes of financial transactions establishing
Organicco as a forerunner in the world of
electronic currencies.
Plano namin na pag-aralan ang mga teknolohiya
na titiyak na ang easiPayer ay gagamit ng mga
katangiang server para sa mabilis na tugon, at
maiwasan ang kabiguan. Ang seguridad ay
palaging malaking iniisip at nais namin na
mamuhunan ng malaki sa pagtuloy na pag
unlad ng platform na tutugon sa mga isyu.
Kami ay may maraming taong karanasan sa
paghahatid ng mahihirap at masalimuot na mga
proyekto. Sa ngayon, matagumpay namin na naihatid

na sistema sa UK, Canada , Ireland , Vietnam , Malaysia
at Bangladesh . Kami ay may pagkakataong paunlarin
ang New Zealand , Sounth Africa , Portugal at maging
Greece at may wastong pondo , maiisip natin ang
lubos na potensyal ng ating green technology solutions.
Tayo ay may malakas na team na makapaghahatid ng
mataas na kalidad ng mga produkto na nagbibigay diin sa paggawa ng pakinabang sa likas na kapital .
Kaya nakapagbibigay
ng mabuting kita para sa
naniniwala sa aming teknolohiya at pangitain.

Ang Organicco Token ay lulutang
sacrypto exchanges hindi
matataposang unang
bahagi ng 2019
Sa pauna, ang pondong nalikom ng Organicco ICO ay
ilalaan sa pagpapaunlad ng limang proyekto:

Q2/2020: easiPayer
Ang unang proyekto ay ang Welsh
Borders sa paglilipat sa dumi ng manok
na maging butil ng pataba tungo na
gamit ang ecoHERO technology na
kayang makagawa

Q1/2019: 100t/d
fertiliser and 1,000
litre/day of fuel
around 40t of fertiliser per day by Q3/
2018.
Isa pang kagayang proyekto ang
papaunlarin sa Kent, England. Q4/2018.
Kami ay may ilang opsyon
sa
pagpapaunlad ng dalawang katulad
na proyekto sa Canada , isa sa paper mill by -product at isa pang dumi sa
water treatment plants. Ang mga ito ay
nasa antas ng pondo na makamit ,
magagawa marahil ang dalawang 5t/
bawat araw na pataba sa Q4/2018 .
Nagtagumpay na kami sa paghahatid

ang gobyrenong proyekto dito na
nagsimula sa Q1/2018.
Nakapaglunsad
din kami ng
renewable energy na sistema sa
paggatong sa Northern Ireland sa
paggawa ng 1,000 litro ng methanol
mula sa dumi noong Q2/2019.
Other Specific Targets:
Q2/2019 : Paglulunsad ng easiPayer
sa pinling mga supplier at kliyente
para sa pagsubok ng platform at pag
ayos sa paunang problema.
Q 3 /2019 : Paggawa ng maliliit na
bilang ng biomass fuels mula sa
pinaghalong
dumi gamit ang
ecoREDUCER.
Q 4 / 2019 : Paglulunsad
ng
pinagsamang anaerobic –aerobic
digester
( IAAD ) na solusyon
sa
paggawa kapwa ng lakas ng kuryente
at mababang klase ng pataba mula
sa dumi na materyales.
Q1/ 2020 : Paglulunsad ng methanol (
road fuel) at ng ethnol (aviation fuel) sa
mga halaman , na nakatuon
sa
pinagsamang merkado gaya ng

launch for wider
usage.
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History
The Organic Technology Ltd was set up in January
2017, by the team who for over 10 years, developed
a number of green technologies for transforming
unwanted organic materials into useful saleable
products. In addition to creating demands for these
technologies, they also generated markets for these
natural capitals.
We are the only company in the world who delivers technology to solve problems
but who also purchase the by-products. It is our unique point.
Initially we have used subcontractors to deliver projects, but experienced
problems of reliability which eroded our profitability. As a result, we decided to
open a manufacturing division to produce and deliver high quality products
directly to clients.

Kami ang gumagawa sa UK ng
sarili naming patented green
teachnology solutions na may
mataas na kalidad.
We have strategic suppliers with OEM discounts. As a result, we are able to
manufacture high quality products at competitive prices. Consequently, less
down-time means more products being produced, which in turn increases
revenue.
Our team consists of experienced fabricators, engineers, project managers
and excellent back office support staff.

Sinimulan namin
ang aming sariling
pagawaan noong
Q1/2017

We have many years of experience of delivering complex and difficult projects.
So far, we have successfully delivered projects in UK, Canada, Ireland, Vietnam,
Malaysia and Bangladesh. We have projects opportunities developing in New
Zealand, South Africa, Portugal and Greece. We have stood the test of time
for over 10 years and, as stated before, with proper funding, we believe we
can grow quickly to realise the full potentials of our green technology solutions.
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HOW CAN YOU PARTICIPATE
1. Una , mag -rehistro sa aming website . Pagkatapos mag upload ng iyong katunayan ng pagkatao
upang makatiyak kami kung sino ang tunay na tao sa likod ng pangalang ito, kilala ito sa tawag na
know your customer (KYC). Kukunin namin ang aming datos para sa pangalagaan at susundin namin
ang UK sa pangangalaga ng datos ayon sa batas at ilalagay namin ang rehistro nito sa Commission
Office (ICO 0 huwag paghaluin ang mga acronym na nasa itaas).
2. Pagkatapos bumili ng Ethereum sa anumang malalaking exchange gaya ng Coinbase, Blockchain,
CEX at, ipadala ito sa iyong MyEtherumWallet o sa Metamask.
3. Kapag ang iyong pagkatao ay natiyak na, ikaw ay makakalahok na sa Initial Coin Offering sa
pagsisimula nito. Magagawa mong isalin ang Ether sa pamamagitan ng wallet.
4. Pakiusap, HUWAG KANG magpadala ng Ether token mula sa anumang exchange, dahil ang iba
ay hindi gumagawa ng smart contract, at baka mauwi lamang sa pagkawala ng tokens. Mas mabuti na
subukan munang magpadala ng maliit na halaga sa una.
5. Kung kailangan mo ng tulong, kausapin kami at gagabayan namin kayo sa proseso.
6. Magpa-rehistro ng maaga upang hindi ka mapag-iwanan sa huling minuto sa pagbibigay ng tulong
para sa iyong problema.

Narito kami
Upang makatulong!
Kung ikaw
ay may problema
makakakausap
mo kami.
Matatawagan mo kami
sa 0333 939 8131
o mag email
enquiry@organicco.
uk para
sa mga katanungan
sa ICO o para
mas makilala niyo pa
kami

Organicco Ltd
Gardiner Building, Brunel Science Park, Uxbridge, Middlesex UB8 3PQ.
Tel: +44 (0)333 939 8131
E: enquiry@organicco.uk
W: https://organicco.co.uk

