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Реферат
Bridge

Protocol

є

відкритою,

розподіленою

мережею

надійних

вузлів

і

користувачів, що надає можливість використовувати визначені стандарти та
механізми для забезпечення ідентифікації та застосування алгоритмів. Система
спрощує можливість для користувачів розгортати бізнес-процеси, які відповідають
існуючим стандартам та правилам.
Наш приватний блокчейн забезпечить безпечну обробку активів, з метою
гарантувати довірче виконання за допомогою інтелектуальних контрактів, в
кінцевому рахунку підкріплене відповідним законодавством у країні яку Ви обрали
Система буде складатися з довірених віртуальних машин, що забезпечують
доступ користувача до функцій корпоративного операційного бізнесу.
Корпорація Bridge Protocol розпочне випуск цифрових ідентифікацій, що дозволить
фізичним та юридичним особам безпечно і вільно взаємодіяти, створюючи великі
довірені мережі. Система ідентифікації буде випущена компанією, щоб сприяти
надійному та стабільному фундаменту Bridge Protocol. Для більш широкої
адаптації та універсальності ця система управління дозволить визнати та
управляти самостійними ідентифікаціями. Першою послугою, запропонованою в
протоколі, є маркування рівня цих ідентифікацій, яке разом з контрактною логікою,
розробленої корпорацією Bridge Protocol, дозволить проектам. Що проводять ICO
мати інформацію, яка вже буде перевірена по системі Know-Your-Customer (KYC) х
метою забезпечити відповідність нормативним актам.
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Первісна пропозиція монет
Нещодавно для ICO використовувалися системи продажу на базі розумних
контрактів, більш широко відомі як системи продажів токенів. Ці токени зазвичай
відповідають стандарту (наприклад, ERC20 / ERC223, NEP-5), що дозволяє їм бути
запропонованими до продажу та бути проданими на різних Інтернет-платформах.
Глобальне прийняття структур збору коштів ICO призвело до вибуху нового типу
капіталовкладення, яке перевершило як ринки нафтових, так і венчурних
інвестицій. ICO сьогодні вже зібрали суму 3,7 млрд. доларів США (USD); Тільки в
2017 році фінансування через ICO перевищило 1,2 млрд. USD. На жаль, деякі ІСО
надавали неточні, а в деяких випадках, шахрайські алгоритми при спробі зібрати
кошти. Природно, це привернуло увагу регуляторів у багатьох країнах світу.
У ICO продаються два види токенів: токени утиліт та інвестиційні токени
Токени утиліти використовуються для доступу до послуг або активів, які самі по
собі, часто засновані на технології розумного контракту. Купівля такого токену
схоже на придбання прав на використання програмного забезпечення чи продукту.
Ці токени подібні до грошових одиниць в ігрових торгах або пропозиціям Pay-peruse Software-As-A-Service (SaaS). Як правило, токени, що представляють продаж
продуктів, звільняються від дії Закону про цінні папери в Сполучених Штатах, якщо
вони не є "інвестиційним контрактом", як визначено Тестом Howey:
"Іншими словами, інвестиційний договір для цілей Закону про цінні папери означає
контракт, транзакцію або схему, згідно з якою особа інвестує свої гроші в
загальне підприємство, і це призводить до очікування прибутку виключно з
зусиль промоутера або третьої сторони, та не є важливо, чи

акції

підприємства підтверджені формальними сертифікатами або номінальними
відсотками у фізичних активах, що працюють на підприємстві".
(SEC v. W. J. Howey Co. n.d.)
Якщо отриманий токен вважається пропозицією цінних паперів, емітенти токенів
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повинні забезпечити, щоб продажі відповідали усім законам про цінні папери або
вони ризикують отримати суворі покарання. На відміну від традиційних пропозицій
цінних паперів, широка громадськість як і раніше не має хорошого розуміння
продуктів та технологій, що лежать в основі ICO. Регулятори цінних паперів все ще
розробляють правила для цього простору, а регулюючі органи тимчасово
вдаються до випуску попереджень. Інвестори ICO попереджаються про ризики
інвестування та впливу ІСО, а також емітентів, котрі все ще підпадають під дію
законів про цінні папери. Регулятори застосовують всебічну юридичну перевірку
щодо

маркетингу

для

забезпечення

відповідності.

Завдяки

тривалому

застосуванню, щоб не дотримуватися законодавства щодо цінних паперів, деякі
ІСО скасували свої пропозиції після обговорення з регуляторними органами, а інші
стикаються з ризиком переслідування їхніх ICO.

Постановка проблеми
Приватний бізнес та юридичні групи прагнуть створити стандарти процедури для
ICO, визначаючи "правильний" спосіб здійснення транзакцій між учасниками та
емітентами токенів. Група Bridge і досвід її співпраці з ProjectICO відзначили
концепції, які могли б мати вигоду від продажу токенів, але запобігаkb asyfycjdbv
проблемам через брак знань. Існуючі юридичні групи, що володіють досвідом у
цьому просторі, вимагають від $ 125,000 до $ 250,000 для корпоративного
структурування та генерального юридичного супроводу майбутніх продажів
токенів. Хоча ці фірми прагнуть створити більш високий стандарт, Bridge вважає,
що він зробив зворотне і створив бар'єри стосовно витрат, обмежив багатьох
підприємців та вирівняв кишені юристів.
Створення Базової угоди про майбутні токени (SAFT) змодельоване попередніми
угодами про цінні папери, та що використовується як запобіжний захід, не вирішує
деякі

основні

проблеми,

які

групуються

навколо

перевірки

особистих

ідентифікаційних даних Know-Your-Customer (KYC) та вартості. Традиційний KYC
коштував нашим клієнтам від 30 000 до 50 000 доларів для підтвердження
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основних ідентифікацій, які потім потрібно повторно перевірити в кожному
окремому ICO. Обмін даними у існуючій системі є громіздким та підвищує ризик
того, що дані споживачів будуть скомпрометовані. Багато співробітників проекті що
проводять ICO використовують внутрішні комп'ютерні системи для зберігання
конфіденційних даних учасників, але забезпечують обмежену безпеку або взагалі
не захищають їх.

Крім того, ці процеси все ще використовують традиційні бізнес-моделі, системи та
комісії. До цих пір компанії в цьому просторі не змогли використати блокчейн для
захисту своїх клієнтів та зменшення комісій.
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Протокол BRIDGE
Корпорація Bridge Protocol реалізує архітектуру мікросервісів для бізнес-додатків,
яка

використовує

блокчейн

для

управління

діяльністю,

що

стосується

інтелектуальних контрактів, послуг та загальної логічної обробки в мережі.
Архітектура на базі мікросервісів буде сприяти постійному розвитку додатків,
доступних у Протоколі, послідовно підвищуючи деталізацію сервісів, щоб
забезпечити надійний ринок для бізнесу. Завдяки цьому принципу Bridge створить
середовище, в якому може розвиватися інтерфейс міжблокчейнів, який може бути
швидко розгортуваним, модульним і довіреним.
Корпорація буде діяти як орган сертифікації на Blockchain. Протокол призначений
для надання послуг ідентифікації, які мають високу гарантію, портативність та
широке застосування. Ця перша запропонована послуга сприятиме зростанню на
ринку мостів і вирішує ті питання, які раніше були висвітлені в цьому документі.
Блокчейн

NEO був обраний за дотримання існуючих стандартів та потенціалу

розвитку, яку пропонує Bridge для створення інфраструктури відкритого ключа
(PKI) для бази користувачів. Блокчейн NEO підтримує Internet Engineering Task
Force (IETF) X.509 – стандарт ідентифікації, а також забезпечує протокол Online
Certificate Status Protocol (OCSP) на основі блокчейну для управління та реєстрації
списків відкликання сертифікатів X.509 Certificate Revocation List ( CRL).
Bridge Protocol сприятиме цьому розвитку та продовжуватиме ці зусилля шляхом
впровадження алгоритму перевірки сертифікації для побудови мережі довіри
через проміжні структури, тому бізнес-додатки можуть бути реалізовані в
широкому масштабі.
Система керування ідентифікацією Bridge (bIMS) видаватиме сертифікати, що
дотримуються стандартів форматування X.509, одночасно надаючи розширення
(політика додатків, використання ключів тощо), щоб логіка додатків могла бути
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розроблена та використана в процесах, що виконуються на блокчейні Bridge. Ці
сертифікати

будуть

випущені

для

використання

реальними

особами,

комп’ютерами та "віртуальними особами". bIMS забезпечує взаємодію для
пристроїв, сумісних з особистим ідентифікаційним підтвердженням (PIV), що
дозволяє інтегрувати та використовувати програми в мікросервісах, що надаються
на ринку.
Протокол Bridge надає інтерфейс Bring-Your-Own-Key (BYOK), який дозволяє
користувачам володіти ключами, даними та процесами. Ці методи дозволять
ширше впроваджувати мережу для окремих осіб та організацій. Зосередження
уваги на модулях шифрування апаратного забезпечення (COTS), що відкриває
мережу та її послуги, на рівні, що є значно дешевшим, ніж традиційні пропозиції.
Злиття з існуючою інфраструктурою також можливе, воно заохочується за
допомогою цього підходу.

Рішення для ICO
Bridge буде спрямований на зменшення юридичних витрат та покращення систем
перевірки. Це відбудеться шляхом оцифрування відповідних стандартів для
розгортання в ICOs. Буде

створений Bridge Certificate, і користувачі почнуть

мережеву інтеграцію, вибравши бажану службу перевірки на ринку.
Через основні розширення використання, визнані Bridge Identity Management
System, сертифікатам призначені певні рівні. Сертифікат підписаний і готовий до
використання в мережі ICO, доступний для оформлення інтелектуальної власності,
заснованої на інтегрованій логіці, за контрактом із учасниками білого списку; рівні
діють як безпосередня гарантія для всіх сторін. Наша мережа ніколи не бачить або
не тримає будь-які дані користувача. Верифікатори повинні відповідати вимогам
Протоколу, який регулює стандарти затвердження, які мають бути зареєстровані
на ринку. Дані, якщо вони переглянуті або зібрані (де це необхідно), знищуються
верифікатором. Це гарантує, що всі стандарти індивідуальної інформації (PІІ) та
сторінка. 8

якість керування даними можуть бути підтримані.
Тепер користувач має цифровий ідентифікатор, прив'язаний до блокчейну, який
діє як цифрова ручка, і багато іншого. Ваша ідентифікація зареєстрована, незмінна
та портативна в рамках розумної економіки NEO. Повноваження підтримуються
bIMS в найближчому реальному часі. Оновлення сертифікату може змінюватися в
залежності від рівня та регуляції для таких груп, як акредитовані інвестори. В
якості прикладу згідно з правилом 506 (с), General Solicitation in Regulation D
Offerings; акредитовані інвестори повинні бути сертифіковані з визначеним
статусом протягом попередніх 3 місяців.
Bridge Certificate Authority підтримуватиме відповідну інфраструктуру відкритих
ключів, щоб гарантувати високу довірчість своєї мережі. Bridge спочатку
призначить юристів та довірених третіх осіб для перевірки мікросервісу, де це
необхідно. Співпраця між цими довіреними третіми сторонами та Bridge
Corporation спочатку буде використана для розповсюдження розумних контрактних
послуг та внесення змін до загальної архітектури. Ці довірені треті сторони будуть
представлені через їх апаратні засоби захисту (смарт-карти, токени USB), які
надаються для доступу до прав адміністратора.
Наш леджер

покаже

регуляторам

чіткий

контрольний

слід транзакції та

підтверджену ідентифікацію на основі нашого стандарту. Стандарт Bridge буде
відповідати стандартам США проти відмивання грошей (AML) / Know-YourCustomer (KYC).
Приклад:

Джон хоче взяти участь у "продажу токенів", який вимагає процесу KYC, і вони проситимуть
багато особистих даних. Замість того, щоб подавати свою особисту інформацію до
випадкової особи чи організації, він ділиться адресою свого відкритого ключа з свого
кошелька Bridge для процесу "білий список". Власники проекту, що здійснює продаж токенів
використовуватимуть токени Bridge для перевірки адреси громадського гаманця Джона та
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переконаються, що він посилається на основну інформацію Джона, надану в білому списку.
Тоді Джон підписує документ про участь з його особистим ключем, створюючи законно
довірену та зобов'язуючу угоду. Це дозволить захистити конфіденційні дані Джона та
запропонувати краще рішення, ніж наразі доступне.
Верифікатор негайно дізнається, який рівень учасника був класифікований на основі
розширень, вбудованих у портативний сертифікат. Це виключає ручний процес, який зараз
виконується для KYC, і пропонує простий спосіб безпечного участі в декількох білих списках.
Подумайте про це, як з’ясування вашого кредитного рейтингу перед покупкою будинку або
транспортного засобу. Це дозволить споживачам та підприємствам відповідати стандартам,
встановленим у міжнародному масштабі, одночасно залишивши контроль над даними в своїх
руках.
Проведення крауфандінгових кампаній на NEO поставляється з внутрішніми порогами для
запуску розумних контрактів, і це виступає в якості базового рівня для перевірки, однак
громада вимагає платформи відповідності. Децентралізація та захист даних користувача у
поєднанні з процедурами AML / KYC поставить нові ICO на NEO на більш високий, більш
нормативний стандарт. Bridge створить єдиний білий список, один стандарт KYC для доступу
до багатьох ICOs.
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Рішення для юридичних процесів
Існують підприємства з фундаментальними проблемами, які можна вирішити за
допомогою верифікації протоколів та блокчейну. Юридичний процес може бути
корисним для цих перевірених ідентичностей та визнання їх суверенітету, надання
нових можливостей довіри.
Під час доткомів еволюція технологічних інновацій призвела до зміни юридичних
процесів та традиційних великих бізнес-моделей фірм. Це призвело до зменшення
комісійних, які принесли користь споживачеві. Наша система є наступною фазою
вирощування нових технологій, яка продовжить цю тенденцію на користь
споживача.
Ми створимо ринок, який підтримує нові юридичні послуги для продажів токенів,
заповітів, трудових угод та багато іншого. Цей процес буде постійно розвиватися
та вдосконалюватися відповідно до нових правил та правових змін. Суб'єкти
юридичного процесу будуть винагороджено токенами як бонусом для створення
нових мікрослужб. Однак ринок не буде обмеженим, оскільки аудитори можуть
запропонувати та розвивати будь-які потреби бізнесу чи громади.
Учасники спільноти також зможуть замовити юридичну консультацію аудитора та
юриста. Учасники зможуть ознайомитись з ліцензією аудитора та його дозволами
для практикування права. Наші токени будуть використані як оплата юридичним
командам та обробці мікрослужб. Bridge об'єднає розробників програмного
забезпечення та експертів з правових питань у платформі, яка сприяє співпраці та
вигідності громади.
Положення, такі як Загальне правило захисту даних (GDPR) в Європі, вимагають,
щоб дані користувачів були знімними, портативними та захищеними. Простіше
кажучи, існує вимога про те, щоб дані зберігалися лише для первісної мети, а не
для будь-якого часу після цього. Хоча це правда, що блокчейн створює незмінний
реєстр, Bridge використовує це лише для історичного запису, тоді як вся особиста
інформація залишається захищеною. GDPR - це лише один приклад, де концепція
нашого рівня може бути використана для індивідуальних та корпоративних рішень
з дотриманням вимог, що додають кількісну вартість.
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Ринки
Екосистема Bridge обертається навколо ринку мікросервісів. Перевірка особистої
ідентифікації та юридичні мікрослужби - це перші кейси, які будуть доступні.
Постачальники послуг зможуть замовити цифрову візитну картку після перевірки з
боку Bridge Corporation та довірених третіх сторін. Стандарти Bridge Protocol
повинні бути дотримані, щоб бути доступним для ринкового представлення.

Ринкове представлення ідентифікації: Цей кейс буде центром видачі сертифікатів
та послуг KYC для цифрових ідентифікацій, які використовуються на ринку.

Юридичне ринкове представлення: Цей кейс продає юридичні послуги та
програми. Користувач легко зможе налаштувати продукти відповідно до власних
потреб.

Ринкове представлення розробника: цей кейс забезпечує необхідний зв'язок між
кодерами, експертами та користувачами.

Ринкове представлення рівнів BRIDGE
Вітрина компанії запропонує перший мікросервіс для інтеграції технології KYC в
смарт-економіку NEO. Рівні Bridge буде сформовано нечутливими та нечіткими
рисами користувачів, яких буде достатньо для відповідності KYC, але вони не є
унікальним для окремих осіб. Не лише ідентичність стане багаторівневою, та
конфіденційною інформацією, а ще Bridge дасть користувачам можливість
безпечно здійснювати транзакції за допомогою власного шифрування, коли це
необхідно.
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Рівні:
Рівень 1 - цей рівень включає в себе інформацію, таку як ім'я, адреса, дата
народження, поведінка за платежами, електронна пошта.

Рівень 2 - цей рівень включає усі попередні елементи рівня 1, але вимагає більш
конфіденційну інформацію, таку як номер соціального страхування, посвідчення
водія, паспорт чи державне посвідчення. Це буде той рівень, який буде
дотримувати більшість користувачів. Це дозволяє участь в ІСО та підписання
юридичних угод. bIMS зможе обробляти основну інформацію про ідентифікацію
користувача старше 18 років, країну походження тощо. Це робиться для того, щоб
конфіденційна інформація не відображалася.

Рівень 3 - Статус спеціального або акредитованого інвестора. Учасники, які
пропонують придбання або продають тільки секьюрітітокени або використовують
SAFT для акредитованих інвесторів, захочуть отримати цей рівень. Наші
верифікатори

оброблятимуть

документи

від

юристів та

/ або

CPA

для

підтвердження акредитованого статусу. Термін дії повноважень закінчується, якщо
не буде переутверджений кожні три місяці цього рівня відповідно до правила 506
(с). Після закінчення терміну дії перекласифікація автоматично відбувається до
рівня 2.

Механізм розподілу
IAM - токен NEP-5, емітований за допомогою Смарт-контракту NEO.
Один мільярд токенів буде емітований, не більше. Ці токени потім будуть розділені
на дві частини. Перша частина з 500 мільйонів токенів поширюється серед
прихильників під час грошового фінансування. Друга частина -

500 мільйонів

залишається у корпорації Bridge, яка підтримує розробку, експлуатацію та технічне
обслуговування системи. Після закінчення продажу токенів, 480 мільйонів цієї
частини буде заблоковано на 6 місяців.
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Bridge планує використовувати токени IAM таким чином:
•

20 мільйонів негайно розблоковано для програми баунті

•

200 млн. це мотивація розробників, юристів та аудиторів брати участь у
екосистемі

•

200 мільйонів буде використано для перехресного інвестування в інші проекти,
які співпрацюють з корпорацією та використовуються для покращення
екосистеми Bridge та створення нових мікросервісних послуг

•

80 мільйонів буде збережено на непередбачені обставини
Використання надходжень від продажу токенів:
• 55% Blockchain & Microservice Development
• 5% маркетинг
• 20% операційні витрати
• 20% дослідженя та розробки

Мораторій смартконтракту Bridge
Щоб зберегти проект та захистити учасників продажу токенів, буде встановлений
обов'язковий 6 місячний мораторій на продаж токенів IAM для всіх засновників та
радників. Ця політика буде вбудована в розумний контракт для повної прозорості.
Ми також спалимо всі токени, які не були продані в процесі ICO.

Висновок
Bridge Protocol є першим кроком у забезпеченні відповідності блокчейну. Завдяки
вирішенню негайних випадків використання в бізнесі з реалістичними цифровими
рішеннями, компанія Bridge Corporation запропонує надійні шаблони продажу
токенів (ICO) та кращі процеси KYC для учасників. Наші мікро-сервіси зменшать
перевірку регуляторних питань та зменшать витрати на дотримання вимог,
пропонуючи високоякісні продукти, які будуть розроблені, щоб слугувати потребам
громад.
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Важливі повідомлення
БУДЬЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ РОЗДІЛ ТА ВСІ НАСТУПНІ СЕКЦІЇ.
ЯКЩО У ВАС Є СУМНІВИ ЩО ДО ДІЙ ЯКІ ВИ ПЛАНУЄТЕ ЗДІЙСНИТИ, ВИ ПОВИННІ
ОТРИМАТИ
КОНСУЛЬТАЦІЮ
ЮРИДИЧНИХ,
ФІНАНСОВИХ
ТА
ІНШИХ
ПРОФЕСІЙНИХ РАДНИКІВ.
Токени IAM не призначаються для створення цінних паперів у жодній юрисдикції.
Ця документація не є документом проспекту емісії або будь-якою пропозицією, і не
має на меті представляти пропозицію щодо цінних паперів або заяву на здійснення
інвестицій у цінні папери в будь-якій юрисдикції. Ця документація не є частиною
будь-якого висновку щодо будь-якої поради щодо продажу або будь-якої
пропозиції про надання будь-якої пропозиції дистриб'ютором / постачальником IAM
("Bridge Protocol Corporation") для придбання будь-якого токену, вона не є
підставою для прийняття будь-якого договору чи інвестиційного рішення.
Розповсюджувач буде афілійованою компанією Bridge Inc. («Міст»), і буде
спрямовувати всі надходження від продажу IAM для фінансування
криптовалютного проекту Bridge, бізнесу та операцій. Жодна особа не зобов'язана
укладати жодний договір чи мати юридичні зобов'язання стосовно продажу та
купівлі ІАМ, а криптовалюта та інша форма оплати не приймаються на підставі
даної документації. Будь-яка угода між дистриб'ютором та вами як покупцем та
щодо будь-якого продажу та придбання IAM (як зазначено в цій документації)
регулюється лише окремим документом, який визначає умови та умови ("T & Cs")
Такої угоди. У разі виникнення будь-яких невідповідностей між T & C та цією
документацією, перше має перевагу. Жодна регулятивна влада не розглянула та
не схвалила будь-яку інформацію, викладену в цій документації. Жодних таких дій
не було або не буде прийняте відповідно до законодавства, нормативних вимог
або правил будь-якої юрисдикції. Публікація, розповсюдження або переклад цієї
документації не означає, що відповідні закони, нормативні вимоги або правила
були дотримані. Існують ризики та невизначеність, пов'язані з Bridge та / або
корпорацією Bridge Protocol, а також їх відповідними підприємствами та
операціями, IAM і продажем токенів (як зазначено в цій документації). Ця
документація, будь-яка її частина або будь-яка копія не повинні бути прийняті або
передані в будь-яку країну, де розповсюдження цієї документації заборонено або
обмежено. Жодна частина цієї документації не повинна бути відтворена,
розповсюджена без включення цього розділу та наступних розділів під назвою
«Відмова від відповідальності», «Відсутність гарантій», «Ваши подання та
гарантії», «Попередження щодо перспективні заяви», «Без порад», «Обмеження
на розповсюдження», «Не пропозиція цінних паперів» та «Ризики та
невизначеність».
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ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У межах, дозволених діючими законами, правилами та правами, компанія Bridge
та / або корпорація Bridge Protocol не несуть відповідальності за будь-які непрямі,
спеціальні, випадкові, побічні або інші збитки будь-якого виду, делікту, контракту чи
іншого характеру (включаючи але не обмежуючись втратою доходів або прибутків,
а також втратою використання або даних), що виникають або пов'язані з будь-яким
прийняттям або використанням Вами цієї документації або будь-якої її частини.
НІЯКИХ УЯВЛЕНЬ ТА ГАРАНТІЙ
Bridge та / або Корпорація Bridge Protocol не робить і не намагається зробити та не
погоджується з будь-яким представленням, гарантією або зобов'язанням у будьякій формі будь-якому суб'єкту або особі, включаючи будь-яке представництво,
гарантію чи зобов'язання стосовно істинності, точності і повноти будь-якої
інформації, викладеної у цій документації.
ВАШИ УЯВЛЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ
Відкриваючи та / або приймаючи володіння будь-якою інформацією в цій
документації або її частині (залежно від обставин), ви представляєте та
зобов'язуєте Bridge та / або корпорацію Bridge Protocol: а) ви погоджуєтеся та
визнаєте, що IAM не являють собою цінні папери будь-якої форми в жодній
юрисдикції; б) ви погоджуєтеся та визнаєте, що ця документація не є проспектом
або будь-яким пропозицією документа, і не має на меті представляти пропозицію
щодо цінних паперів у будь-якій юрисдикції або вимагання для інвестицій у цінні
папери, і ви не зобов'язані укладати жодного контракту або мати юридичні
зобов'язання, а також відсутність криптовалюти або іншої форми оплати, яка
приймається на підставі цієї документації; в) ви погоджуєтесь і визнаєте, що жоден
регулюючий орган не вивчив або не схвалив інформацію, викладену в цій
документації, ніяких дій не було або не буде вжито згідно із законами,
нормативними вимогами чи правилами будь-якої юрисдикції та публікацією,
розповсюдженням або поширенням у цієї документації для Вас не означає, що
дотримуються відповідні закони, нормативні вимоги чи правила; г) ви погоджуєтеся
та визнаєте, що ця документація, компанія та / або завершення продажу токенів
Bridge або майбутня торгівля IAM на будь-якому обміні криптообмінних сайтів не
повинні тлумачитися, інтерпретуватися або вважатись вами як свідчення суті
справи Bridge та / або Корпорації Bridge Protocol, IAM та продажу токенів e)
розповсюдження цієї документації, будь-якої його частини або будь-якої її копії або
прийняття вами такої самої не заборонено або обмежено відповідно до чинного
законодавства, правил у вашій юрисдикції, а також у випадках, коли
застосовуються будь-які обмеження щодо володіння, ви дотримувалися усіх таких
обмежень за свій рахунок і без зобов'язання перед Bridge та / або корпорацією
Bridge Protocol; ф) ви погоджуєтеся та визнаєте, що у випадку, коли ви хочете
придбати будь-який IAM, IAM НЕ слід тлумачити, інтерпретувати, класифікувати
або розглядати як:
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a). будь-яка валюта, крім криптовалюта;
b) боргові зобов'язання, акції або акції, випущені будь-якою особою чи юридичною
особою (як мостом, так і корпорацією Bridge Protocol), правами, опціонами або
похідними інструментами щодо таких облігацій, акцій чи акцій;
с) одиниці в схемі спільного інвестування;
d) підрозділи в довірчій справі;
е) деривативи підрозділів у довірчому управлінні; або
f) будь-яка інша цінність або клас цінних паперів.

Ви маєте базову ступінь розуміння криптовалют, систем програмного
забезпечення на базі блокчейну, криптовалютних гаманців або інших відповідних
механізмів зберігання токенів, технології блокчейну та технології розумного
контракту; h) ви повністю усвідомлюєте та розумієте, що у випадку, коли ви хочете
придбати IAM, існують ризики, пов'язані з Bridge та корпорацією Bridge Protocol, а
також їх відповідним бізнесом та операціями, IAM та продажом токенів (як
зазначено в "технічній документації"); i) ви погоджуєтеся та визнаєте, що ні Bridge,
ні корпорація Bridge Protocol не несуть відповідальності за будь-які непрямі,
спеціальні, випадкові, побічні чи інші збитки будь-якого виду, делікту, контракту або
іншим чином (включаючи, але не обмежуючись, втрату доходу, прибутку або
прибуток і втрата використання або даних), що виникають або пов'язані з будьяким прийняттям або використанням цієї документації або будь-якої її частини
вами; та права за контрактом на відмінності або під будь-яким іншим контрактом,
метою або прикріпленою метою якої є забезпечення прибутку або уникнення
збитків; j) всі вищезазначені уявлення та гарантії є правильними, повними,
точними та не вводять в оману з моменту вашого доступу та / або прийняття права
володіння цієї документації або її частини (залежно від обставин).
ЗАСТЕРЕЖНА ПРИМІТКА ПРО ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАЯВИ
Ця документація може містити певні заяву про перспективи, включаючи, але не
обмежуючись цим, заяви щодо майбутніх результатів діяльності та планів, що
включають ризики та невизначеність. Ми використовуємо такі слова, як "очікує",
"вірить", "оцінки", негативну оцінку цих термінів та подібних виразів для виявлення
перспективних тверджень. Такі прогнозні твердження включають відомі та невідомі
ризики, невизначеність та інші фактори, які можуть спричинити фактичні
результати, продуктивність або досягнення Bridge та / або Корпорації Bridge
Protocol істотно відрізнятися від будь-яких майбутніх результатів, продуктивності
або досягнень, виражених або передбачених ті, які прогнозуються в прогнозних
заявках з будь-якої причини.

сторінка. 17

БЕЗ ПОРАД
Інформація в цій документації не повинна розглядатися як комерційна, юридична,
фінансова чи податкова консультація стосовно Bridge, Bridge Protocol Corporation,
IAM та продажу токенів (кожна з яких наведена в "Технічній документації"). Ви
повинні проконсультуватися з власним юридичним, фінансовим, податковим або
іншим професійним консультантом стосовно Bridge та / або Корпорації Bridge
Protocol, а також їх відповідних бізнесів та операцій, IAM та продаже токенів. Ви
повинні знати, що ви можете нести фінансовий ризик будь-якої покупки IAM
протягом невизначеного періоду часу.
ОБМЕЖЕННЯ НА ПОШИРЕННЯ
Розповсюдження цієї документації чи будь-якої її частини може бути заборонено
або обмежено законами, нормативними вимогами та правилами будь-якої
юрисдикції. У випадку, коли застосовується будь-яке обмеження, ви повинні
повідомити про них та дотримуватися будь-яких обмежень, які застосовуються до
вашого володіння цією документацією або її частиною (залежно від обставин) за
свій рахунок і без зобов'язання перед Bridge та / або корпорацією Bridge Protocol.
Особи, котрим копія цієї документації була розповсюджена, забезпечений доступ
або будь-який інший спосіб можливість мати у своєму розпорядженні належний
документ, не поширюватиме його будь-яким іншим особам, відтворюватиме або
іншим чином розповсюджуватиме цю документацію або будь-яку інформацію, що
міститься тут, з будь-якою метою що б не дозволило або не викликало того, що
відбувалося.
НЕ ПРОПОЗИЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Ця Документація не є документом проспекту емісії або будь-якоюпропозицією, і не
має на меті представляти пропозицію щодо цінних паперів або заяву на здійснення
інвестицій у цінні папери в будь-якій юрисдикції. Жодна особа не зобов'язана
укладати жодного контракту чи юридичного зобов'язання, і ніяка криптовалюта чи
інша форма оплати не приймаються на основі цієї Документації. Будь-яка угода
стосовно будь-якого продажу та придбання IAM (як зазначено в цій Документації)
повинна регулюватися тільки T & C таких угод та жодним іншим документом. У разі
виникнення будь-яких невідповідностей між T & C та цією Документацією, перше
має перевагу. Жодна регулятивна влада не розглянула та не схвалила будь-яку
інформацію, викладену в цій Документації. Жодних таких дій не було або не буде
прийняте відповідно до законодавства, нормативних вимог або правил будь-якої
юрисдикції. Публікація, розповсюдження або поширення цієї Документації не
означає, що відповідні закони, нормативні вимоги або правила були дотримані.
РИЗИКИ ТА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ
Прогнозні покупці IAM (як зазначено у цій Документації) повинні ретельно
розглянути та оцінити всі ризики та невизначеність, пов'язані з Bridge, корпорацією
Bridge Protocol та їх відповідними підприємствами та операціями, IAM та продажом
токенів (як зазначено в в " Документації"), всю інформацію, викладену в цій
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Документації, і T&C перед покупкою ІАМ. Якщо будь-який з таких ризиків та
невизначеностей розвивається в реальні події, це може негативно вплинути на
фінансовий стан, результати операцій та перспективи компанії Bridge та / або
корпорація Bridge Protocol. У таких випадках ви можете втратити все або частину
значення вартості токену IAM.
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