BOLTON COIN (BFCL) STO – LIGHTPAPER
DESAFIOS EMBUTIDOS NA SITUAÇÃO ATUAL DAS CRIPTOMOEDAS Enquanto a
criptomoeda está pronta para um crescimento de longo prazo, os investidores que se
concentram na arena da moeda digital enfrentam desafios diários de volatilidade
variável enquanto aguardam a estabilização dos mercados. A negociação pode
representar um alto risco se as criptomoedas não comprovadas falharem e o processo
de mineração apresentar inúmeras dificuldades. Como tal, algumas empresas de
mineração Bitcoin, como a Hashflare e a Gigawatt, estão fechando devido à
insolvência. Essas condições de mercado vacilantes e imprevisíveis dificultam a
confiança dos investidores e traders na estabilidade de seus investimentos. Uma nova
abordagem é necessária para mitigar as questões de investimento por trás de muitas
ICOs.
Tenha acesso ao token de segurança BOLTON
(BFCL).
SOLUÇÃO: TOKENIZAÇÃO UNINDO 3 PODEROSAS FORÇAS DE INVESTIMENTO
A BOLTON Coin (BFCL) uniu três forças dominantes de investimento em um equilíbrio
entre a Velha e a Nova Economia, reunindo métodos tradicionais e confiáveis de
negociação de commodities e imóveis, modernizados ainda mais por uma forma ecosustentável de mineração com criptomoedas. As fontes seguras de taxas de mineração
de baixo custo da BOLTON garantem renda estável diante de potenciais dificuldades, e
com investimentos equilibrados em três domínios robustos nos quais a BOLTON tem

décadas de experiência, mesmo um mercado de baixa contínua não pode afetar os
lucros. Desta forma, a BOLTON Coin (BFCL) não se limita a um único mercado,
concedendo aos investidores a capacidade de obter um ROI substancial com menos
risco.
O BFCL NÃO É APENAS UM TOKEN - É UM ATIVO ICOs recentes têm enfrentado
ações regulatórias que resultam em desconfiança dos investidores. Mas os Tokens de
Segurança da BOLTON Coin (BFCL), que é uma STO, não uma ICO, oferece aos
investidores ativos reais e tangíveis aos quais seu dinheiro está amarrado.Durante a
venda pública do Token de Segurança, qualquer um pode comprar as BOLTON Coins
(BFCL), que dá acesso a um painel privado que permite
que cada membro da Comunidade BOLTON:Escolha um plano de investimento: 15
dias / 12 meses / 24 meses *- Seguir o ROI diário- Retirar e / ou transferir para
exchanges
* Em um mês de 31 dias, os investidores receberão até 4,96% de lucros mensais de
investimentos.

O PODER DA COMUNIDADE BOLTON A venda de tokens da BOLTON Coin (BFCL)
já atingiu seu limite de US $ 25 milhões, atingido em algumas semanas durante a
venda privada para clientes exclusivos da Bolton Holding e parceiros de negócios de
longa data, com os quais a Bolton está envolvida há muitos anos. A venda pública, com
início em 1o de março de 2019, abrirá as portas para todos os investidores
qualificados. A Equipe BOLTON também engloba a Comunidade BOLTON,
compartilhando assim um interesse diligente no sucesso da operação.
UMA ABORDAGEM ÚNICA CONSTRUÍDA EM UMA ESTRUTURA COMPROVADA
Este protótipo de Tokenização é único, mas é baseado em modelos já bem sucedidos
que suportaram o teste do tempo econômico. Os lucros são gerados e distribuídos
diariamente para as carteiras dos acionistas e vêm de três fontes confiáveis para
reduzir os impactos de potenciais mudanças que podem ocorrer em uma área. Como o
setor imobiliário, o comércio de commodities e a mineração de criptomoedas têm
provado serem investimentos firmes, a unificação dos três é uma rota segura para os
investidores mais cautelosos e uma arena atraente para aqueles que desejam um
grande retorno sobre o investimento.
O FUTURO É AGORA Graças à visão tenaz do Fundador e CEO Dr. Roberto
Diomedi, a BOLTON Coin (BFCL) foi classificada como "A" pela Bloomberg ** e é um

empreendimento promissor que tem o poder de mudar a vida de muitos. Há alvos
importantes que transportarão o programa BOLTON Coin (BFCL) ao longo do
caminho para o sucesso, e o roteiro levará a empresa e seus investidores a cada
avanço subsequente.
Visite https://bfclcoin.com para explorar todo o roteiro e detalhes sobre este
projeto.
BOLTON COIN (BFCL) “o desafio
que torna os seus sonhos reais”
**https://en.wikipedia.org/wiki/Bloomberg_Ne
ws
AVISO LEGAL: As informações apresentadas neste documento não são conselhos financeiros, mas apenas propostas de
marketing para apresentar a moeda BOLTON (BFCL). Os conteúdos oficiais estão descritos no Whitepaper, que é
altamente recomendável ler.

