BOLTON COIN (BFCL) STO – LIGHTPAPER
TANTANGAN YANG DITEMUKAN DALAM CRYPTOCURRENCY'S PADA KONDISI
SAAT INI. Sementara cryptocurrency siap untuk pertumbuhan jangka panjang,
investor yang berfokus pada arena mata uang digital menghadapi tantangan harian
dari berbagai volatilitas sambil menunggu pasar stabil. Perdagangan dapat
menimbulkan risiko tinggi jika cryptocurrency gagal, dan proses penambangan
menghadirkan kesulitan yang tak terhitung. Dengan demikian, beberapa perusahaan
penambangan Bitcoin seperti Hashflare dan Gigawatt mati karena kebangkrutan.
Kondisi pasar yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi ini menyulitkan investor dan
pedagang untuk mempercayai stabilitas investasi mereka. Diperlukan pendekatan
baru untuk mengurangi masalah investasi di balik banyak ICO.
Masukkan Token Keamanan BOLTON
(BFCL).
SOLUTION: TOKENISATION 3 PAKET INVESTASI YANG KUAT. BOLTON Coin
(BFCL) telah menjalin tiga kekuatan investasi otoritatif dalam keseimbangan antara
Ekonomi Lama dan Baru, menyatukan metode perdagangan komoditi dan real estat
tradisional dan dapat diandalkan, yang lebih lanjut diprioritaskan oleh bentuk
pertambangan cryptocurrency ramah lingkungan. Sumber-sumber biaya rendah
BOLTON yang aman menjamin pendapatan yang stabil dalam menghadapi potensi
kesulitan, dan dengan investasi yang seimbang di tiga wilayah yang kuat di mana
BOLTON memiliki pengalaman puluhan tahun, bahkan pasar beruang yang

berkelanjutan tidak dapat mempengaruhi laba. Dengan cara ini, BOLTON Coin (BFCL)
tidak terbatas pada pasar tunggal, memberikan investor kemampuan untuk
merealisasikan ROI yang besar dengan risiko yang lebih kecil.
BFCL BUKAN HANYA TOKEN - TAPI JUGA ASET ICO baru-baru ini menghadapi
tindakan pengaturan yang mengakibatkan ketidakpercayaan dari investor. Tetapi
Token Keamanan dari BOLTON Coin (BFCL), yang merupakan STO, bukan ICO,
menawarkan investor nyata, aset berwujud di mana uang mereka terkait.
Selama penjualan publik Token Keamanan, siapa pun dapat membeli BOLTON Coins
(BFCL) yang memberikan akses ke dasbor pribadi yang memungkinkan setiap anggota
Komunitas BOLTON untuk: -Pilih rencana investasi: 15 hari / 12 bulan / 24 bulan*
-Lacak ROI setiap hari -Penarikan dan / atau mentransfer ke exchanger
* Pada bulan ke 31, investor akan menerima hingga 4,96% keuntungan bulanan dari
investasi.

KEKUATAN KOMUNITAS BOLTON The BOLTON Coin (BFCL) Token Sale telah
mencapai $ 25 juta USD soft cap, dicapai hanya dalam beberapa minggu selama
Private Sale untuk eksklusif Bolton Holding pelanggan dan mitra bisnis lama, yang telah
terlibat dengan Bolton selama bertahun-tahun. Penjualan Umum, dimulai pada tanggal
1 Maret 2019, akan membuka gerbang bagi semua investor yang memenuhi syarat.
Tim BOLTON juga mencakup Komunitas BOLTON, sehingga berbagi minat yang gigih
dalam keberhasilan operasi.
PENDEKATAN UNIK BUILT ON FRAMEWORK TERBUKTI Prototipe Tokenisasi ini
unik, tetapi dibangun di atas model yang sudah sukses yang telah mengalami ujian
waktu ekonomi. Keuntungan dihasilkan dan tersebar setiap hari ke dompet pemegang
saham dan berasal dari tiga sumber terpercaya untuk mengurangi dampak pergeseran
potensial yang mungkin dialami dalam satu area. Karena real estat, perdagangan
komoditas, dan penambangan cryptocurrency telah terbukti sebagai investasi yang
gigih, penyatuan ketiganya merupakan rute aman bagi investor yang paling berhati-hati
dan arena yang menarik bagi mereka yang menginginkan pengembalian investasi yang
besar.
MASA DEPAN SEKARANG Terima kasih kepada visi pendiri dan CEO Dr. Roberto
Diomedi, BOLTON Coin (BFCL), telah dinilai 'A' oleh Bloomberg ** dan merupakan
usaha yang menjanjikan yang memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan banyak
orang. Ada target penting yang akan mengangkut program BOLTON Coin (BFCL) di

sepanjang jalan menuju sukses, dan peta jalan akan memimpin perusahaan dan para
investornya melalui setiap kemajuan berikutnya.
Kunjungi https://bfclcoin.com untuk menjelajahi seluruh peta jalan dan untuk perincian
tentang proyek ini.
BOLTON COIN (BFCL) "tantangan yang membuat impian Anda menjadi
kenyataan"
**https://en.wikipedia.org/wiki/Bloomberg_Ne
ws
Catatan: Informasi yang disajikan dalam Light Paper ini bukan nasihat keuangan, melainkan, materi pemasaran untuk
menyajikan gambaran
tentang koin BOLTON (BFCL). Isi resmi digambarkan dalam WhitePaper yang sangat kami sarankan untuk
Anda baca.

