BOLTON COIN (BFCL) STO – LIGHTPAPER
PROVOCĂRI ÎNTALNITE ÎN STATUL ACTUAL AL CRIPTURĂRII
În timp ce criptarea este pe calea creșterii pe termen lung, investitorii care se concentrează
asupra arenei monetare digitale se confruntă cu provocări zilnice de volatilitate variabilă, în
timp ce așteaptă stabilizarea piețelor. Tranzacționarea poate prezenta riscuri mari dacă
eșueaza criptomonedele netestate, iar procesul minier prezintă nenumărate dificultăți. Ca
atare, unele companii miniere de Bitcoin, cum ar fi Hashflare și Gigawatt, se închid din cauza
insolvabilității. Aceste condiții de piață volatile și imprevizibile îngreunează investitorii și
comercianții să aibă încredere în stabilitatea investițiilor lor. O nouă abordare este necesară
pentru a atenua problemele de investiții din spatele multor ICO.
Intra in BOLTON (moneda de securitate
BFCL).
SOLUȚIA: TOKENIZAȚIA UNIND 3 FORȚE DE INVESTIȚII PUTERNICE
BOLTON Coin (BFCL) a impletit trei forțe de investiții autoritare într-un echilibru între
economia veche și cea nouă, reunind metode tradiționale și de incredere de tranzacționare a
mărfurilor și imobilelor, mondernizate în continuare de o formă eco-durabilă de extracție a
criptomonedelor. Sursele securizate de taxe miniere ieftine ale firmei BOLTON garantează
un venit stabil în fața dificultăților potențiale și, cu investiții echilibrate în trei domenii robuste
în care BOLTON are zeci de ani de experiență, chiar și o piață susținută a ursului nu poate

afecta profiturile. În acest fel, BOLTON Coin (BFCL) nu se limitează la o piață unică, oferind
investitorilor posibilitatea de a realiza rentabilitatea investiției cu riscuri mai reduse.

BFCL NU ESTE DOAR UN JETON - ESTE UN PATRIMONIU REAL
ICO-urile recente s-au confruntat cu acțiuni de reglementare care duc la neîncrederea
investitorilor. Dar jetoanele de securitate de la BOLTON Coin (BFCL), care este un STO,
nu un ICO, oferă investitorilor active reale și corporale în care sunt legați banii.
În timpul vânzării publice de jetoane de securitate , oricine poate achiziționa BOLTON
Coins (BFCL) care oferă acces la un tablou de bord privat, permitand fiecărui membru al
comunității BOLTON să:
- Aleaga un plan de investiții: 15 zile / 12 luni / 24
luni *
-Verifice ROI zilnic
-Retraga și / sau transfere la
schimburi

* Într-o lună de 31 de zile, investitorii vor primi până la 4,96% profituri lunare
din investiții.
PUTEREA COMUNITĂȚII
BOLTON
Vânzarea jetoanelor BONTON (BFCL) a atins deja plafonul său soft de $ 25 milioane USD,
care a crescut în câteva săptămâni în cadrul vânzărilor private pentru clienții exclusivi Bolton
Holding și partenerii de afaceri de lungă durată, cu care Bolton cooperează de mulți ani.
Vânzarea publică, începând cu 1 martie 2019, va deschide porțile tuturor investitorilor eligibili.
Echipa BOLTON este prezentă și în comunitatea BOLTON, împărtășindu-și astfel un interes
amănunțit pentru succesul operației.
O ABORDARE UNICĂ CONSTRUITĂ PE UN CADRU PROVIZORIU
Acest prototip de tokenizare este unic, dar este construit pe modele da reușite care au
rezistat la încercarea timpului economic. Profitele sunt generate și dispersate zilnic în

portofelele acționarilor și provin din trei surse de încredere pentru a reduce impactul
schimbărilor potențiale care pot fi întâlnite într- o zonă. Deoarece bunurile imobile, comerțul
cu mărfuri și criptarea monedelor s-au dovedit a fi investiții statornice, unificarea celor trei
este atât o cale sigură pentru investitorii cei mai prudenți, cât și o arenă convingătoare pentru
cei care doresc o rentabilitate mare a investițiilor.
VIITORUL ESTE
ACUM
Datorită viziunii tenace a fondatorului și CEO-ului Dr. Roberto Diomedi, BOLTON Coin
(BFCL), a fost evaluat "A" de Bloomberg și este o firma promițătoare care are puterea de a
schimba viața multora. Există obiective importante care vor traversa programul BOLTON
(BFCL) de-a lungul drumului spre succes, iar foaia de parcurs va conduce compania și
investitorii săi prin fiecare avansare ulterioară.
Accesați https://bfclcoin.com pentru a explora întreaga hartă și pentru detalii despre
acest proiect.
MONEDA BOLTON
(BFCL)
"Provocarea care îți face visele să devină
realitate"
**https://en.wikipedia.org/wiki/Bloomberg_News
DISCLAIMER: Informațiile prezentate în aceast Light Paper nu sunt sfaturi financiare, ci
materiale de marketing pentru a prezenta o imagine de ansamblu asupra monedei
BOLTON (BFCL). Conținutul oficial este descris în White Paper, pe care vă recomandăm
să îl citiți.

