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Khái quát 
Giới thiệu
Depository Network (Mạng lưới Lưu ký) là mạng lưới đa nền tảng đầu tiên trên 
thế giới cho phép người cho vay (thị trường cho vay P2P, ngân hàng, các tổ chức 
tín dụng khác) chấp nhận tài sản kỹ thuật số làm tài sản thế chấp.

Mục tiêu chung
Thông qua việc xây dựng và phổ biến mạng lưới đa nền tảng DEPO ra toàn cầu, mục 
tiêu của chúng tôi là đạt tới điểm bùng nổ của việc áp dụng hàng loạt các tài sản 
blockchain vào hoạt động cho vay truyền thống.

Định nghĩa
Depository Network là dự án B2B.
Mạng lưới thế chấp đa nền tảng phân cấp quản lý đầu tiên trên thế giới kết hợp 
cho vay truyền thống và công nghệ blockchain.

Khách hàng mục tiêu
Hơn 50,000 ngân hàng, người cho vay thứ cấp, các công ty tài chính tiêu dùng, 
người cho vay tiền điện tử và nền tảng cho vay P2P trên toàn thế giới. Mục tiêu là 
trong 7 năm tới đạt mức thâm nhập 5% thị trường cho vay toàn cầu.

Giá Token trong ICO theo đồng USD

Giá Token 0,02 USD

Chào hàng ngày 26 tháng 6 - ngày 10 tháng 8

ICO tháng mười một - tháng mười hai

Vốn đầu tư ICO
Vốn đầu tư tối thiểu 2,6 triệu USD

Vốn đầu tư trung bình 6,8 triệu USD

Vốn đầu tư tối đa 15 triệu USD
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Sự phát triển của Internet hơn 30 năm qua đã mang đến một hình thái tài sản mới: 
tài sản kỹ thuật số. Tài sản kỹ thuật số là bất kỳ thứ gì tồn tại dưới dạng thức nhị 
phân và bao gồm quyền sử dụng. Tài sản kỹ thuật số bao gồm các loại tài sản như:

Chúng ta tin rằng tiền điện tử, token tài sản, công ty kỹ thuật số và trái phiếu 
chính phủ là những tài sản tuyệt vời. Sau sự bùng nổ của đồng Bitcoin, công nghệ 
blockchain đã thu hút rất nhiều nhà hỗ trợ từ tất cả các ngành nghề và lĩnh vực 
kinh doanh. Công nghệ blockchain bắt đầu phá vỡ nhiều lĩnh vực bằng cách tạo 
ra những tài sản số mới có thể đầu tư thông qua nhiều mục đích sử dụng; nhiều 
trong số chúng vẫn còn đang phát triển hoặc chưa được tạo ra. Trong một vài năm 
qua, những tài sản giao dịch toàn cầu này đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ 
về giá trị nhờ những lợi ích to lớn của chúng. Thị trường vô hạn này khuyến khích 
và thúc đẩy những đột phá không cần cho phép, tiếp cận giá trị toàn cầu, phân 
quyền kiểm soát, tất cả mọi người trên thế giới  đều có thể tham gia, với phương 
pháp bảo mật chưa từng có tiền lệ trên Internet. Đây chính là môi trường trong 
giai đoạn khởi đầu cho sự phát triển và áp dụng hàng loạt.

Ngoài những tài sản blockchain được tạo ra mới đây, chúng ta đang chứng kiến 
sự khởi đầu của quá trình số hóa theo công nghệ blockchain một lượng tài sản 
khổng lồ từ nền kinh tế truyền thống. Trong tương lai gần, có những dự đoán cho 
rằng tất cả tài sản và cổ phiếu thương mại, trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ 
và vốn phái sinh giao dịch toàn cầu sẽ được số hóa và token hóa – bất kỳ ai trên 
toàn thế giới đều có thể truy nhập chúng.

Một câu hỏi tự nhiên đặt ra: Giá trị của những tài sản số hóa như thế nào và phát 
triển cơ sở hạ tầng blockchain cần thiết để đáp ứng sử dụng như thế nào?

Mạng lưới lưu ký đem đến yếu tố sống còn của cơ sở hạ tầng này: Một cơ sở lưu 
ký an toàn, phi tập trung cho tài sản thế chấp. Trong thế giới số, đây cũng là 
yếu tố thiết yếu như trong thế giới truyền thống.

Tóm lược 

Tiền điện tử Token Token
tài sản

Cổ phiếu 
token hóa

Trái 
phiếu số
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Sự phát triển của các mối quan hệ hợp tác kinh tế trải qua những thay đổi trong 
nhiều thời kỳ. Nhu cầu đảm bảo an toàn cho một số tài sản trong khi vẫn cho phép 
nó gia tăng giá trị là mong ước tự nhiên của mỗi cá nhân.

Nền tảng của hệ thống pháp luật ngày nay được thành lập từ thời Đế chế La Mã 
(từ năm 27 Trước CN – 467 sau CN). Sau đó hình thái hợp đồng mới được ra đời – 
pignis obligatum, có khái niệm về hợp đồng trong đó người sở hữu duy trì quyền 
sở hữu hàng hóa trong khi đồng thời đặt cọc làm tài sản thế chấp cho người khác.

Điều này có thể giúp xã hội phát triển mạnh mẽ nhờ sở hữu tài sản luôn tạo ra giá 
trị trong khi vẫn nhận được nguồn tiền bằng việc thế chấp các tài sản đó.

Việc thực hiện loại hình thế chấp này hiện nay ở Hoa Kỳ chính là sự ra đời “Luật 
thương mại thống nhất” (Chương 9) của Hoa Kỳ năm 1952 phác thảo quy trình 
thành lập giao dịch thế chấp. Chương 9 – 312 mô tả “phương thức hoàn thiện tạm 
thời không bổ sung hoặc chuyển giao quyền sở hữu”. Khái niệm này sau đó được 
phát triển hơn nữa để tạo ra bộ luật mẫu cho các giao dịch an toàn. Mỗi quốc gia 
hiện tại có một khung pháp lý cho phép cá nhân hoặc tổ chức công ty duy trì quyền 
sở hữu tài sản trong khi đồng thời cho phép họ sử dụng những giá trị tiền tệ của 
tài sản để mua lại các hàng hóa và dịch vụ khác.

Tuy nhiên việc thiếu các quy định này đối với các tài sản số đòi hỏi phải có những 
công cụ mới để giúp công nghiệp blockchain đóng vai trò dẫn dắt trong thập 
kỷ tiếp theo và trở thành công nghệ chính dùng trong các hợp đồng thế chấp.

Lịch sử 
Hợp đồng thế chấp
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Cổ phần hóa thị trường tương lai 
khổng lồ của tài sản số blockchain 

Cổ phần hóa tài sản số blockchain đang 
ngày càng tăng, với nhiều phương pháp 
áp dụng và lợi ích blockchain gia tăng mỗi 
ngày. Trong khi tài sản số đã được chấp 
nhận trong thế giới blockchain, chúng vẫn 
còn khá xa lạ trong thế giới tài chính truyền 
thống. Tuy nhiên, người sở hữu tài sản số 
đều có nhu cầu như nhau – có thể sử dụng, 
ký gửi hoặc thanh lý tài sản của họ.

Người cho vay không chấp nhận tài 
sản số làm tài sản thế chấp
Các tổ chức sử dụng dịch vụ lưu ký cho 
việc thế chấp tài sản thực, mà chưa có 
những cơ sở lưu ký như vậy cho các tài sản 
kỹ thuật số. Điều này dẫn đến giá trị tài 
chính bị giới hạn đối với một thị trường có 
vốn hóa khổng lồ.

Không hiệu quả để người cho vay 
có thể tạo cơ sở lưu ký của riêng 
mình
Trong khi nó khả thi về mặt lý thuyết 
nhưng thực tế lại tốn kém, tốn thời gian, 
không hiệu quả và vượt ra ngoài phạm vi 
để người cho vay và công ty tư nhân có thể 
xây dựng các cơ sở lưu ký tài sản kỹ thuật 
số của riêng của mình.

Giá trị tài chính hạn chế 
của tài sản số
Tài sản số không có tính thanh khoản cần 
thiết, và người sở hữu bắt buộc phải bán 
tài sản này để tận dụng giá trị của chúng. 
Việc bán tài sản số liên quan đến các khoản 
phí/thuế cao và đánh mất đi cơ hội sinh lời 
từ những tài sản này trong tương lai.

Thuyết minh Vấn đề
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Giải pháp 

Mạng lưới thế chấp đa nền tảng phân cấp đầu 
tiên trên thế giới
Depository Network sẽ tạo ra hệ thống thế chấp tài sản kỹ thuật số phân cấp bảo 
mật, trong đó có thể xây dựng hàng trăm nền tảng lưu ký thế chấp. Theo cách này, 
người sở hữu tài sản số, nắm giữ tiền ảo hoặc token được Depository Network hỗ 
trợ có thể cầm cố tài sản làm tài sản thế chấp để vay tiền từ các tổ chức cho vay. 
Mặt khác, bất kỳ người cho vay nào trên toàn thế giới cũng có thể thiết lập cơ sở 
lưu ký của riêng mình trên Depository Network và chấp nhận các tài sản số như tài 
sản thế chấp. Như vậy, người cho vay sẽ lưu giữ những tài sản thế chấp ở các cơ sở 
lưu  ký độc lập. Người cho vay sẽ thiết lập các điều khoản chấp nhận, kiểm soát và 
giải phóng tài sản thế chấp. Các khoản vay sẽ được được cung cấp độc lập từ Nền 
tảng Lưu ký, bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào mà người cho vay tương ứng hỗ trợ.

Phi tập trung
Nền tảng của chúng tôi loại bỏ sự cần thiết của các cơ sở lưu ký tập trung, sở hữu 
nhà nước và cho phép bất kỳ tổ chức cho vay nào cũng có thể thiết lập cơ sở lưu  
ký độc lập bên trong hệ thống. Chúng tôi cung cấp một mạng lưới mà ở đó mọi tổ 
chức ngân hàng và tín dụng được chứng nhận trên toàn thế giới đều có thể xây 
dựng các nền tảng Lưu ký độc lập khác nhau.

Bảo mật
Để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho nền tảng, chúng tôi sử dụng ví đa chữ ký 
bảo mật bằng mã hóa để lưu trữ tài sản, và các hợp đồng thông minh để thực 
hiện giao dịch. Người vay (chủ sở hữu tài sản) luôn là một trong những người nắm 
chìa khóa, cần phải có chữ ký của chủ sở hữu để thực hiện được giao dịch. Chìa 
khóa cũng được người cho vay và DEPO nắm giữ, vì thế không bên nào có thể tự 
ý làm theo ý mình. Ba, bốn hoặc năm ví đa chữ ký sẽ được sử dụng phụ thuộc vào 
lượng tài sản thế chấp.

Ban quản trị DEPO phản hồi các câu hỏi bằng cách thực thi hợp đồng 
thông minh – lôgic kinh doanh trong hợp đồng thông minh DEPO như sau:
•  Các cập nhật sẽ được sao chép cho tất cả những người tham gia
•  Người tham gia được ủy quyền truy cập dữ liệu
•  Không thể chối bỏ sự tồn tại và tính hợp lệ của các chứng từ
•  Tất cả các chứng từ đều được mã hóa
•  Chỉ có những người được ủy quyền với chìa khóa tương ứng mới xem được dữ liệu
•  Tự động hóa quy trình kinh doanh đa phương
•  Giảm chi phí và nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng trung gian
•  Giảm thiểu chi phí gian lận và tuân thủ quy định
•  Tăng tính chất dễ kiểm toán và độ tin cậy



8

Depository Network sẽ đem đến cho thế giới số một phương pháp tiếp cận hoàn 
toàn mới và phù hợp xu hướng hiện tại nhằm khai mở giá trị của tài sản số - thế 
chấp tài sản số phi hữu (một “Pignus Obligatum” kỹ thuật số theo ngôn ngữ Latinh).

Có hai loại hợp đồng thế chấp thông minh:
1. Hợp đồng thông minh DEPO – không có trung gian. Tích hợp hoàn toàn với 
API của người cho vay và được khởi tạo bằng một sự kiện như thanh toán, thanh 
toán trễ, thanh lý hợp đồng, … Được áp dụng cho tài sản đề cập trên nền tảng như 
đồng Etherium, EOS, Cardano, Qtum, Lisk, Aeturnity và tiền số khác trong các hợp 
đồng thông minh.  

2. Hợp đồng Ủy thác DEPO – ít nhất có ba chữ ký – một dành cho người vay, một 
cho người cho vay, một cho DEPO. Hợp đồng thế chấp DEPO sẽ được áp dụng cho 
tài sản số (coin và token) mà không có sự hỗ trợ từ hợp đồng thông minh.

Các trung tâm đăng ký thế chấp hiện nay là các cơ sở tập trung khắt khe của nhà 
nước được duy trì độc lập bởi mỗi quốc gia. Depository Network sẽ đảm nhận chức 
năng này từ nhà nước và cung cấp cho các doanh nghiệp. Điều này thúc đẩy bản 
chất xuyên biên giới của nền kinh tế tín dụng.

Depository Network là giải pháp phân cấp an toàn trong việc chấp nhận tài sản 
số làm thế chấp. Nền tảng thúc đẩy người cho vay (người cho vay P2P, ngân hàng, 
tổ chức tín dụng khác) chấp nhận tài sản thế chấp kỹ thuật số. Điều này mang đến 
cho khách hàng một cách khai thác giá trị tài chính của tài sản số, trong khi vẫn 
sở hữu chúng.

Depository Network sẽ tạo ra hạ tầng cơ sở mới toàn bộ, mà hàng trăm nền tảng 
(tập đoàn, ngân hàng, vùng, công ty, gia đình, chính phủ và toàn cầu) sẽ được xây 
dựng trong đó, điều này sẽ đáp ứng các thách thức của cuộc cách mạng blockchain.

Hợp đồng Thế chấp
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Đặc tính của thế chấp tài sản số phi sở hữu

Thế chấp
Tài sản số phi sở hữu  

Việc đăng ký được thực 
hiện trong một trong 
nhiều cơ sở đăng ký 

phân cấp của hệ 
sinh thái

Người sở hữu 
không thể bán tài 
sản trong thời gian 

Hợp đồng

Không phải tài sản 
hữu hình mà dựa 

trên nền tảng 
blockchain

Nền tảng có thể
sử dụng bởi bất 
kỳ người nào sở

hữu tài sản số

Không chuyển 
giao tài sản

Đặc tính phân 
biệt của hợp 

đồng thế chấp 
thông minh

Giao dịch sẽ được thực 
hiện tự động dựa trên 
sự kiện kích hoạt thanh 

toán, không thanh 
toán, thanh lý hợp

đồng
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Người cho vay thiết 
lập nền tảng lưu ký 

trên Depository Network

Điều khoản cho tài sản 
thế chấp được xác định

bởi người cho vay

Hợp đồng thông 
minh DEPO

Người vay ký vào hợp 
đồng vay nợ với 

người cho vay

Hợp đồng thông minh 
được kích hoạt

Khi hợp đồng kết thúc, 
hợp đồng thông minh sẽ 
thanh lýtài sản thế chấp 

cho người vay

Người vay nhận tiền mặt 
từ người cho vay theo

đơn vị tiền tệ thỏa thuận

Người vay có thể tạo 
một ví tiền trên mạng 
DEPO và ký gửi tài sản 
số như tài sản thế chấp

Tài sản thế chấp ký gửi được 
giữ trong ví đa chữ ký với 

ít nhất ba chữ ký - dành cho 
người vay, người cho vay 

và DEPO

Người cho vay có thế 
đề xuất khoản vay được 

bảo đảm bằng tài sản số

Phương thức hoạt động
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Hợp đồng ủy 
thác DEPO

Người cho vay thiết 
lập nền tảng lưu ký 

trên Depository Network

Người vay ký vào hợp 
đồng vay nợ với 

người cho vay

Người đi vay tạo lập một 
ví tiền trên mạng DEPO 

và đặt cọc tài sản số 
làm vật thế chấp

Tài sản thế chấp ký gửi 
được giữ trong ví đa chữ ký 
với ít nhất ba chữ ký dành 

cho người đi vay, người 
cho vay và DEPO

Người cho vay thiết 
lập các điều khoản

thế chấp

Người cho vay sẽ đề 
xuất khoản vay được đảm 

bảo bằng tài sản số

Người đi vay nhận tiền 
mặt từ người cho vay theo 
đơn vị tiền tệ vị thỏa thuận

Khi hợp đồng kết thúc, người 
cho vay và DEPO ký và giải 

phóng tài sản thế chấp Cho 
người vay

Phương thức hoạt động
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DEPO Logic
Phương thức hoạt động đối với người cho vay?

Phương thức hoạt động đối với người đi vay?

Bất kỳ người cho vay 
nào đều có thể sử dụng 
cơ sở hạ tầng này và chấp 
nhận nhiều loại tài sản kỹ 
thuật số khác nhau làm 
tài sản thế chấp

Một người đi vay đang tìm 
một khoản vay có thể tìm 
đến một người cho vay uy 
tín và chọn một phương 
án vay vốn cho phép việc 
sử dụng tài sản kỹ thuật 
số làm tài sản thế chấp

Khoản vay được phê 
duyệt và người đi vay 
nhận được tiền mặt để 
sử dụng như đã định

Điều khoản cho tài 
sản thế chấp được xác 
định bởi mỗi một cá 
nhân cho vay

Những người sở hữu tài 
sản kỹ thuật số nắm giữ 
quyền sở hữu tài sản kỹ 
thuật số trong suốt thời 
gian cho vay

Để kiểm soát sự biến 
động của thị trường, có 
thể yêu cầu một phần 
doanh thu hoặc tài sản 
thế chấp bổ sung trong 
thời gian cho vay

Người đi vay ký hợp 
đồng với người cho vay

Người đi vay ký gửi 
tài sản kỹ thuật số 
của họ trên
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Chúng ta đang ở bên lề của một thị trường 
khổng lồ với những tiềm năng vô hạn

Không đề cập tới các công cụ phái sinh...

Tiền kỹ thuật số
Tiền kỹ thuật số mới chỉ bắt đầu cho thấy 
tiềm năng của nó, với giá trị vốn hóa thị 

trường từ 300 – 800 tỉ USD*.

* Giá trị ước tính

Token bảo đảm bằng tài sản
Việc bảo đảm giá trị cơ bản tài sản hoặc 
các tài sản khác có tiềm năng vượt quá 
giá trị vốn hóa thị trường.  Giá trị vốn 

hóa thị trường của token bảo đảm bằng 
tài sản được kỳ vọng đạt 5 ngàn tỉ USD* 

vào năm 2025. 

* Theo ước tính của LAT Crypto Research

Trái phiếu blockchain của 
doanh nghiệp và chính phủ

Giá trị vốn hóa thị trường được dự đoán 
tăng lên trên 2 ngàn tỉ USD* vào năm 
2025. Giá trị vốn hóa trái phiếu doanh 
nghiệp và chính phủ đã vượt 100 ngàn 

tỷ USD. Vào năm sau, hình thức IBO (đợt 
huy động ban đầu bằng phát hành trái 

phiếu) sẽ chuyển đổi hình thức chào bán 
trái phiếu truyền thống sang chào bán 

blockchain trên nền tảng blockchain 
Ethereum, NEO, Waves và Stellar.

* 3% giá trị vốn hóa thị trường hiện tại

Cổ phần kỹ thuật số của 
doanh nghiệp

Các chuyên gia trong lĩnh vực này chia sẻ 
quan điểm rằng việc số hóa cổ phần do-
anh nghiệp lại là một xu hướng khác còn 
chưa diễn ra. Delaware đang triển khai 
những thay đổi cần thiết để trở thành 

nhân tố chính và người chèo lái toàn bộ 
những thay đổi diễn ra trên thị trường. 

Giá trị vốn hóa thị trường có thể đạt 
5 ngàn tỉ vào năm 2025.   

Tiềm năng Thị trường
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Đối thủ-bán cạnh tranh
Hiện tại, không có hệ sinh thái tương tự như hệ sinh thái được đề xuất, thứ mà chúng tôi 
đang xây dựng và dựa trên cơ sở của hàng trăm hay hàng ngàn nền tảng lưu ký sẽ được 
tạo nên.
Có một số nền tảng cho vay ngang hàng hoạt động và chấp nhận các loại tiền kỹ thuật số– 
thường là Bitcoin và Ethereum – làm tài sản thế chấp cho các khoản vay. Tuy nhiên, những 
nền tảng này hoạt động như một thị trường kết nối người cho vay và người đi vay (do vậy 
chịu toàn bộ rủi ro đối với KYC và nhận dạng cá nhân), hoặc là người cho vay sử dụng các 
quỹ riêng để cung cấp các khoản vay cho người đi vay.

Mô hình của chúng tôi rất khác biệt ở chỗ chúng tôi không tự cung cấp các khoản cho vay, 
mà cho phép người cho vay, các tổ chức tài chính, các công ty tư nhân, cơ quan nhà nước 
tích hợp với Depository Network và sử dụng nó để chấp nhận tài sản kỹ thuật số làm tài sản 
thế chấp.
Việc này cho phép chúng tôi tránh được rủi ro liên quan đến nắm giữ dữ liệu cá nhân hay 
tuân thủ với các quy định của mỗi nhà nước – người cho vay có trách nhiệm với phần này, 
chúng tôi chỉ cung cấp cho họ một giải pháp có thể tùy biến để mở rộng danh mục cho vay 
của họ.
Nhìn chung, chúng tôi hướng tới việc tạo ra một môi trường blockchain ổn định, bao gồm 
bất kỳ người cho vay nào muốn cung cấp các giải pháp cho tài sản kỹ thuật số tới khách 
hàng – không giới hạn ở bất kỳ quốc gia, loại tài sản hay người cho vay nào.

DEPO Network Đối thủ cạnh tranh 

Mỗi người cho vay có một nền tảng lưu ký độc lập của chính họ Tất cả những người cho vay sử dụng cùng một nền tảng

Khoản cho vay được cung cấp độc lập với Depository, với bất kỳ 
loại hình tiền tệ nào được hỗ trợ bởi người cho vay tương ứng

Các khoản cho vay được cung cấp từ nền tảng này và có giới 
hạn về tiền tệ

Người cho vay nắm giữ quy trình và điều khoản vay Người cho vay phải tuân thủ tất cả điều khoản và quy trình của 
nền tảng này

Mỗi người cho vay có thể gắn nhãn cơ sở lưu ký là của 
riêng mình Người cho vay sử dụng nền tảng có thương hiệu

Depository Network không phải tuân theo bất kỳ quy định cụ 
thể - của quốc gia người cho vay, bởi vì đó là trách nhiệm của 
người cho vay

Tất cả các khoản cho vay được xử lý thông qua nền tảng này và 
do đó phải tuân theo các quy định của tất cả các quốc gia mà 
các khoản cho vay được cung cấp.

Tất cả người cho vay có thể xác định điều khoản riêng cho việc 
chấp nhận, kiểm soát và trả lại khoản thế chấp

Các điều khoản phụ thuộc vào nền tảng này, do đó cũng tương 
tự đối với người cho vay

Người đi vay không cần phải là thành viên của nền tảng này để 
sử dụng các dịch vụ của nó

Người đi vay cần phải là một thành viên và trả phí thành viên 
để sử dụng nền tảng này

Mỗi một người cho vay nắm giữ tài sản thế chấp ở các kiểu 
hình ký gửi độc lập riêng biệt

Tài sản thế chấp được giữ ở cùng một tài khoản/ đối với hầu 
hết các nền tảng

DEPO không thể vận hành với tài sản theo sự tùy ý của nó Nền tảng có thể vận hành với tất cả tài sản được lưu trữ tập 
trung trên một nền tảng/đối với hầu hết các nền tảng

Người vay có thể kiểm soát nếu tài sản thế chấp vẫn còn ở tài 
khoản của họ tính theo thời gian thực Người vay không thể kiểm tra tài sản thế chấp của họ
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30.000 người cho vay 
phi ngân hàng
có thể sử dụng

như tài sản thế chấp kỹ 
thuật số

Hàng trăm nền tảng 
cho vay ngang hàng

có thể sử dụng

như tài sản thế chấp

17.500 ngân hàng
(trên 4.900 tại Hoa Kỳ và trên
7.400 tại Liên minh Châu ÂU) 

có thể sử dụng

as digital collateral

Người dùng mục tiêu



16

Lợi ích

Nhà cung cấp dịch 
vụ độc lập

Thiết lập nhanh chóng

Người vay nắm giữ quyền 
sở hữu tài sản kỹ thuật số, 
do đó có thể hưởng lợi từ bất 
kỳ tiềm năng tăng giá trị tài 
sản trong tương lai

Tiết kiệm thời gian và thuế

Tùy chọn tùy biến vô hạn -
linh hoạt

Hợp đồng thế chấp 
thông minh

Hợp đồng thế chấp đa 
chữ ký

Hoàn toàn có thế tích hợp 
với bất kỳ trang web cho 
vay nào
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Token Depo
Để đạt được các nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập Depository Network, chúng 
tôi đang triển khai một đợt bán token vào Quý 2 và Quý 3 năm 2018. Tổng số 
lượng cung ứng token DEPO là 3 tỉ.

44%

40%

15%

12%70%

3%

Cơ chế
phân phối

ICO

(0.36 tỉ Token DEPO) trong nguồn cung sẽ được dành cho nhóm phát 
triển và nhà sáng lập12%

(0.09 tỉ Token DEPO) trong nguồn cung sẽ được sử dụng dành cho 
chương trình tặng thưởng, chương trình quảng cáo, các cố vấn và 
tiếp thị ICO.

3%

(0.45 tỉ Token DEPO) sẽ sẽ được DEPO Reserve giữ lại.15%

(2,1 tỉ Token DEPO) trong nguồn cung có thể được bán tại 
đợt bán token.70%
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Định giá
Trong suốt quá trình chào bán và bán công khai, hợp đồng thông minh 
Ethereum sẽ được phát hành trên Ethereum Network.

ICO

Giá Token trong ICO theo đồng USD

Giá Token 0,02 USD

Chào hàng ngày 26 tháng 6 - ngày 10 tháng 8

ICO tháng mười một - tháng mười hai

Vốn đầu tư ICO
Vốn đầu tư tối thiểu 2,6 triệu USD

Vốn đầu tư trung bình 6,8 triệu USD

Vốn đầu tư tối đa 15 triệu USD
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Sử dụng vốn huy động
Vốn huy động được trong quá trình ICO sẽ được sử dụng để phát triển, quảng bá, 
làm thủ tục pháp lý và các chi phí khác cần thiết cho sự phát triển và hỗ trợ mạng lưới. 
35% vốn sẽ được sử dụng cho phát triển sản phẩm để xây dựng một mạng lưới bảo 
mật và linh hoạt. Các chi phí cho pháp lý và quản trị sẽ chiếm 15% vốn và sẽ được 
dùng để phát triển mạng lưới, tuân thủ các hệ thống pháp lý lớn trên thế giới. Tiếp 
cận càng nhiều khách hàng tiềm năng càng tốt và chuyển đổi Depository Network 
thành một giải pháp toàn cầu đúng đắn là một phần cốt lõi của dự án và chúng tôi 
sẽ dùng (lên tới 35% nguồn vốn huy động được) để thiết lập mạng lưới lưu ký toàn 
cầu.

Dự trữ

5%

35%Phát triển
sản phẩm

35%

Marketing và 
Bán hàng

Pháp lý & 
Quản trị

15%

10%

Sử dụng
ngân quỹ

Niêm yết 
Giao dịch

ICO
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Giá trị vốn hóa ICO

+ DEPO Network sẽ trải rộng trên toàn thế giới
+ Hợp đồng thông minh DEPO dành cho tất cả 
   các nền tảng token lớn
+ Hợp đồng ủy thác thông minh DEPO dành cho 
   thương mại toàn cầu
+ Ví thế chấp DEPO

+ Hợp đồng thông minh cho các token EOS, 
   Stellar, Aeturnity
+ Thị trường tiếp cận – Hàn Quốc, Hoa Kỳ và 
   Nhật Bản
+ Hợp đồng ủy thác DEPO dành cho người cho 
   vay và người vay
+ Niêm yết trên nhiều hơn 3 sàn giao dịch 
   tiền điện tử

+ Phát triển Depository Network, kiểm toán và 
   triển khai chính thức
+ Hợp đồng thông minh DEPO cho token Ethereum
+ DEPO Oracle
+ Thị trường tiếp cận – Liên minh Châu Âu
+ Niêm yết trên tối thiểu 3 sàn giao dịch tiền kỹ 
   thuật số - Châu Á, Châu Âu, Hoa Kỳ

Vốn tối đ
15 Triệu $

Vốn trung bình
6.8 Triệu $

Vốn tối thiểu
2.6 Triệu $

 

Giá trị vốn hóa tối đa của ICO 15 Triệu $
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Lộ trình

Định nghĩa
Khái niệm

2017

Quý 1&2 
2018

Thành lập nhóm, 
Chuẩn bị

Quý 3&4
2018

Chào hàng cá 
nhân và công 

khai, ICO

Mẫu thử 
nghiệm 
đầu tiên
06/2018

Giai đoạn Phát 
hành Alpha

Quý 3 2018

Triển khai  
Chính thức

Quý 1 2019

Quý 4 2018
Giai đoạn 

phát hành Beta

Quý 4 2019
Người dùng:
10 nền tảng 
cho vay P2P 

và 50 tổ chức 
cho vay phi 
ngân hàng

2025
Người dùng:
800 tổ chức 

cho vay ngân 
hàng và 1500 

tổ chức cho vay 
phi ngân hàng

Người dùng: 
50 nền tảng cho 
vay P2P, 100 nền 

tảng cho vay ngân 
hàng và 500 nền 
tảng cho vay phi 

ngân hàng
2022
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Svetoslav Dimitrov
CEO & Thành viên sáng lập 
Công ty luật Penkov, Markov & Partners - Đối tác quản lý 
Công ty viễn thông Bun-ga-ri AG - Cựu thành viên của Ban cố vấn
Svetoslav là một chuyên gia pháp lý xuất sắc với hơn 15 năm kinh nghiệm, sau này là Hội viên 
quản lý của một trong số những công ty luật hàng đầu Bun-ga-ri, Penkov, Markov & Partners. 
Trong suốt sự nghiệp của mình, ông lãnh đạo nhiều tổ chức phi chính phủ (NGOs) ở lĩnh vực 
công nghệ thông tin và công nghệ, truyền thông va viễn thông và là một thành viên của Ban cố 
vấn của một trong số những công ty viễn thông lớn và lâu đời nhất ở Bun-ga-ri, Công ty Viễn 
thông Bun-ga-ri. Nhưng quan trọng nhất là ông luôn tìm kiếm cơ hội để đổi mới các tổ chức pháp 
lý truyền thống, chẳng hạn như tổ chức thế chấp, và triển khai chúng trên môi trường thế giới 
kỹ thuật số. Depository Network là một giấc mơ trở thành hiện thực với ông.

Deliyan Nikolov
Nhà đồng sáng lập & Phó giám đốc chiến lược 
Tòa trọng tài tranh chấp thương mại - Nhà đồng sáng lập và là thành viên quản trị
EJN tại Ủy ban Châu Âu – Đại diện Văn phòng Bun-ga-ri thuộc Cơ quan 
hành pháp tư nhân
Là nhà đồng sáng lập của Tòa trọng tài tranh chấp thương mại tại Burgas, và là cựu thành viên 
quản trị của văn phòng Bun-ga-ri thuộc Cơ quan hành pháp tư nhân. Deliyan hiện tại đang làm 
đại diện văn phòng Bun-ga-ri thuộc mạng lưới Tòa án Châu Âu tại ủy ban Châu Âu. Ông đã đầu 
tư một số các công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính ba năm trước.

Dimitar Kostov
Thành viên và Ban quản trị Công nghệ và Nhà đầu tư
VMware (NYSE:VMW) – Trưởng nhóm trang ISBU 
Sciant/WizCom (được mua lại bởi VMware) – Đối tác quản lý
Là lãnh đạo tổ chức với hơn 20 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý và điều hành trong ngành 
công nghệ thông tin, các doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp. Ông có giàu kinh nghiệm trong 
việc thiết lập và tối ưu hóa các tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm được phân phối. Hiện 
tại, ông là Giám đốc và là trưởng nhóm trang web ISBU tại VMware (NYSE:VMW), trước đó ông 
làm việc như là Tổng giám đốc điều hành của công ty Methodia Ltd, một công ty khởi nghiệp về 
dịch vụ đám mây và Đối tác quản lý tại Sciant/WizCom, một công ty thuê ngoài lớn nhất của 
Bun-ga-ri vào lúc bấy giờ, và đã được Vmware mua lại.

Nhóm phát triển

Martin Kuvandjiev
Thành viên Ban công nghệ 
Bitcoin Gold – Đồng sáng lập kiêm thành viên ban quản trị
Cuộc thi thử thách ứng dụng không gian của NASA 2015 - 
Chiến thắng với tư cách trưởng nhóm của dự án “Valkirye”
Martin là một trong số các nhà đồng sáng lập của Bitcoin Gold. Ông có nhiều kinh nghiệm trong 
việc phát triển iOS, là giảng viên tại đại học Phần mềm, là người giành chiến thắng trong cuộc 
thi thử thách ứng dụng không gian của NASA và giải thưởng John Atanasov.

Valeri Valtchev
Nhà đồng sáng lập & Phát triển kinh doanh
White & Case – Cựu Giám đốc Dịch vụ Thương mại Châu Âu 
Forton International (được mua lại bởi Cushman & Wakefield) –  
Đối tác quản lý và thành viên ban quản trị
Là nhà đầu tư liên tục với kinh nghiệm uyên thâm trong việc tìm nguồn lực và cơ cấu hợp đồng, 
quản lý đầu tư và xây dựng liên doanh. Ông đã đầu tư và xây dựng trên 15 doanh nghiệp thành 
công về lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ chuyên môn, dịch vụ tài chính, năng lượng, tự động 
hóa, bất động sản, viễn thông và giải trí.
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HK Seol
Quản lý cộng đồng / Cố vấn an ninh 
HK có trên 10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý an ninh và có bằng thạc sĩ về an ninh.  Ông quan 
tâm rất nhiều về blockchain, cũng như có một vài bằng sáng chế BlockChain có liên quan và có 
nghề nghiệp là quản lý cộng đồng ở lĩnh vực tiền kỹ thuật số.

Nhóm phát triển

Guergana Stoichkova
Giám đốc điều hành 
Hiệp hội công nghệ tài chính Bun-ga-ri – Giám đốc 
Guergana tham gia tích cực vào các dự án công nghệ tài chính và blockchain, và đảm nhiệm chức 
năng Giám đốc tài chính tại hai công ty khởi nghiệp. Bà cũng là giám đốc của Hiệp hội Công nghệ 
tài chính Bun-ga-ri. Guergana có bằng Cử nhân quản trị kinh doanh của Đại học Ludwig 
Maximilian ở Munich, Đức và bằng Thạc sĩ tài chính của Đai học Bocconi ở Milan, Ý. Bà nói thành 
thạo tiếng Anh, Đức, Ý và Bun-ga-ri.

Petar Markov
Đồng sáng lập, Marketing
Có trên 10 năm kinh nghiệm tiếp thị điện tử, phát triển web và thương hiệu. Ông sử dụng các 
phương pháp tân tiến để phát triển sản phẩm các chiến lược định hướng kết quả. Là một người 
hăng say về tiền kỹ thuật số và là người có niềm tin mạnh mẽ vào sức mạnh của công nghệ 
blockchain để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

George Spassov
Kiến trúc sư Blockchain
Là người lãnh đạo đội ngũ kỹ thuật tại LimeChain, George cũng có kinh nghiệm trong việc  lãnh 
đạo các nhóm đưa ra các dự án phần mềm thành công tới mọi người từ các công ty khởi nghiệp 
như pCloud cho tới những công ty quốc tế như IBM. Hơn nữa, chuyên môn về blockchain giúp 
ông được công nhận là chuyên gia triển khai hàng đẩu của Học viện Phát triển Blockchain điều 
hành bởi ConsenSys.

Nick Todorov
Kiến trúc sư Blockchain
Nick Todorov là nhà sáng lập kiêm CEO của LimeChain, công ty tư vấn và phát triển blockchain. 
Ông kết hợp kinh nghiệm xây dựng công ty và thương hiệu với chuyên môn trong việc ứng dụng 
công nghệ blockchain. Hiểu biết sâu sắc của ông về kinh doanh cùng với sự nắm vững về khả 
năng kỹ thuật của blockchain cho phép ông đóng vai trò như một người liên kết cốt lõi giữa 
chuyên môn kỹ thuật của nhóm và nhu cầu của khách hàng.
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Waqas Khan
J.P. Morgan – Cố vấn cải cách pháp lý
Phát triển Blockchain 
Phát triển ứng dụng
Waqas từng là nhà phát triển ứng dụng trong hơn 10 năm, ông có niềm đam mê về blockchain 
và dành cả năm vừa rồi làm việc về công nghệ cả chuyên môn lẫn lý thuyết. Ông có bằng Cử 
nhân Khoa học Máy tính và bằng Thạc sỹ Kỹ thuật Hệ thống Tài chính. Ông đã làm việc với nền 
tảng ethereum và fabric với định hướng tiếp tục làm việc nhiều hơn nữa.

Filip Lyapov
KPMG - Trưởng ban Kiểm toán
Ernst & Young (EY) – Trưởng ban Kiểm toán cấp cao
Cố vấn Thuế Tiền kỹ thuật số
Filip là một kiểm toán viên luật định bảo đảm tại Vương quốc Anh, với kinh nghiệm sâu rộng về 
kế toán và kiểm toán và có kính nghiệm làm việc với các công ty kiểm toán lớn ở London. Ông 
đã kiểm toán cho một số khách hàng tài chính và thương mại cỡ lớn. Filip cũng có viết báo kiểm 
toán về tiền kỹ thuật số.

Thành viên
Ban cố vấn

Jason Hung
Cố vấn IDACB / ICOBench Top 6 / Cố vấn ICO Max
Jason là một nhà doanh nghiệp và nhà đầu tư liên tiếp trong lĩnh vực kinh doanh di động, hệ 
sinh thái blockchain, tiếp thị điện tử, các ngành kinh doanh liên quan đến trí tuệ nhân tạo và hệ 
thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp. Ông là nhà đồng sáng lập của Treascovery, Chidopi và 
TimeBox, EXSmart và làm trong ban cố vấn cho hơn 35 ICO.

Ivo Gueorguiev
Banca Transilvania – Thành viên Hội đồng quản trị 
Depository Network – Đồng sáng lập
Paynetics – Chủ tịch
Trong 25 năm qua, Ivo đã làm việc như là một nhà đầu tư và nhà doanh nghiệp tại khu vực trung 
và đông Âu. Trong 4 năm qua, ông đã đồng sáng lập hoặc đầu tư vào một số các công ty khởi 
nghiệp công nghệ, chủ yếu ở lĩnh vực công nghệ tài chính. Từ năm 2001 tới 2011, ông làm việc 
trong vai trò một nhà đồng sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của Dịch vụ Tài chính TBIF.

Jos Uitdehaag
Quỹ tiền tệ quốc tế - Cố vấn cải cách pháp lý
Nhóm Ngân hàng Thế giới – Trưởng nhóm và là Chuyên viên chủ chốt
Ủy ban Châu Âu – Xây dựng tổ chức và pháp lý
Jos có 15 năm kinh nghiệm làm cố vấn quốc tế, Quy tắc dự án luật, dự án cải cách pháp lý, sơ 
thảo pháp lý, điều luật Liên minh Châu Âu, nhân quyền, hợp tác khu vực. Ông là chuyên gia cao 
cấp với kinh nghiệm trong nghề đã được kiểm chứng trong lĩnh vực tư pháp dân sự cụ thể, quản 
lý tòa án, cải cách tư pháp, quản lý tư pháp, tăng cường các quy định của pháp luật, nhân quyền, 
năng lực và xây dựng tổ chức, luật thi hành, đạo đức, tiến hành kỹ luật, công lý điện tử, xây dựng 
thể chế.
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Konstantin Djelebov
Cố vấn Ban công nghệ
Tổng giám đốc điều hành của Phyre & Rewards Labs. Đồng sáng lập của getti – một trong những 
chương trình khách hàng trung thành lớn nhất ở Bun-ga-ria. Ông đã được chứng thực mình là 
một doanh nhân có nhiều kiến thức về công nghệ.

Giovanni Casagrande
Cố vấn đánh giá ICO
Giovanni là một nhà văn, phát ngôn viên trước công chúng, nhà đầu tư và là đầu mối có tiếng 
trong ngành công nghiệp blockchain. Ông là nhà đồng sáng lập của Black Marketing Guru, một 
công ty khởi nghiệp về quảng cáo và tiếp thị điện tử đạt trụ sở ở Rimini, Ý. Ông cũng là một nhà 
cố vấn cho nhiều dự án khác nhau.

Thành viên
Ban cố vấn

Kapil Sharma
Business Development & Strategy
Kapil đã làm việc với vai trò Giám đốc quản lý hạ tầng toàn cầu và Điều hành Chuyển đổi Công 
nghệ trong hơn 20 năm qua. Ông có kinh nghiệm sâu rộng về kỹ thuật và quản lý ở những môi 
trường làm việc tư vấn và Ngân hàng Đầu tư phân bố toàn cầu. Ông chuyên về lĩnh vực chiến 
lược Kinh doanh và Kỹ thuật cho các dịch vụ tài chính. Kapil có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 
tại trường Cass Business School – London, chuyên ngành chiến lược và tài chính doanh nghiệp. 
Ông cũng là tác giả của 4 cuốn sách Linux và các bài báo về Blockchain trên blog DCC.

Hans Choi
Nhà phát triển Blockchain & Kiến trúc sư phân tích hệ thống
Sau khi mô hình hóa quy trình trong 17 năm nay, Hans hiện đang tập trung vào thanh toán và 
blockchain với các công ty nước ngoài. Ông có bằng thạc sĩ vào năm 2004 tại đại học Quốc gia 
Chunguk. Ông đã làm việc như một nhà phát triển phần mềm và cử nhân lĩnh vực tài chính.

Dimitar Ivanov, PhD (Law)
Cố vấn pháp lý
Dimitar Ivanov là chuyên gia thi hành luật và cam kết bảo đảm. Là tác giả của trên 60 bài báo và 
bình luận trong lĩnh vực luật hợp đồng, luật thương mại và thủ tục dân sự. tác giả của chuyên 
khảo “ Cam kết bảo đảm trong luật Bun-ga-ri”. Là đồng tác giả của bộ sưu  tập “Thực hiện các 
thủ tục trong bộ Luật tố tụng dân sự và Luật cam kết bảo đảm, 2016- 2017; Challenge (Thách 
thức): The Implementation Process (Quá trình triển khai), 2016; Challenge (Thách thức): The 
Limitation (Hạn chế), 2017 và Challenge (Thách thức): The Insolvency (tình trạng vỡ nợ), 2018
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Điều khoản pháp lý
Tài liệu này là bản cáo bạch kỹ thuật chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin. Tài liệu này không phải là một bản tuyên bố về mục đích trong 
tương lai. Nội dung của tài liệu này và dự án Depository Network có thể được thay đổi, vì vậy xin vui lòng đăng ký gửi cập nhật thông tin vào 
email trên trang web của chúng tôi để được thông báo về bất kì thay đổi nào. Trừ khi có thông báo cụ thể khác, sản phẩm này và các sáng kiến 
được đề cập trong tài liệu này hiện đang được phát triển và chưa được triển khai. Depository Network không bảo đảm hoặc đại diện cho việc 
phát triển hoặc triển khai thành công của công nghệ và sáng kiến này, hoặc đạt được bất kỳ hoạt động nào khác được đề cập trong tài liệu, và 
không chịu trách nhiệm bảo đảm theo luật hoặc khác, trong phạm vi luật pháp cho phép. Không ai có quyền dựa vào nội dung tài liệu này hoặc 
bất kỳ suy luận rút ra từ đó, bao gồm liên quan đến bất kỳ tương tác nào với Depository Network hoặc các công nghệ đề cập trong tài liệu này.

Depository Network từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (có thể dự đoán được hay không) có thể phát sinh từ bất 
kỳ người nào thể hiện bất kỳ thông tin và ý kiến nào liên quan đến Depository Network có trong tài liệu này hoặc bất kỳ thông tin nào được 
làm cho có giá trị liên quan đến bất kỳ nghi vấn nào thêm, không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sơ suất, thiếu sót hoặc thiếu sự chú ý nào. Thông 
tin trong ấn phẩm này được lấy từ dữ liệu thu được từ các nguồn đáng tin mà Depository Network tin cậy, nhưng không được bảo đảm, được 
đại diện bởi Depository Network liên quan đến tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của nội dung trình bày. Bạn hoặc bất kỳ nhân viên của bạn, 
chủ nợ, chủ sở hữu chứng khoán hoặc chủ sở hữu cổ phần khác hoặc bất kỳ người nào khác không được phép dựa vào, trao quyền hoặc các 
biện pháp khắc phục với tài liệu này. Bất kỳ quan điểm nào thể hiện trong tài liệu này phản ánh quyết định hiện tại của các tác giả của tài liệu 
này và không nhất thiết đại diện cho quan điểm của Depository Network. Quan điểm được phản ánh sau đây có thể thay đổi mà không cần 
thông báo và các quan điểm không nhất thiết phải tương ứng với quan điểm của Depository Network. Depository Network không có nghĩa vụ 
phải sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật tài liệu này hoặc thông báo cho người đọc hoặc người tiếp nhận trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào 
được nêu ở đây, hoặc bất kỳ quan điểm, dự đoán, dự báo hoặc đánh giá nào được nêu trong đây, thay đổi hoặc rồi sau đó trở thành không 
chính xác. Depository Network Ltd., giám đốc, nhân viên, nhà thầu và đại diện của công ty này không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm 
pháp lý nào đối với bất kỳ người nào hoặc người tiếp nhận nào (dù là do sơ suất, sơ suất tuyên bố không đúng hoặc khác) phát sinh từ bất kỳ 
tuyên bố, quan điểm hay thông tin nào được thể hiện hay ngụ ý, phát sinh ra, bao gồm hoặc bắt nguồn từ hoặc thiếu sót từ tài liệu này. Mỗi 
người tiếp nhận chỉ dựa vào kiến thức cá nhân, nghiên cứu, đánh giá và định giá về nội dung được hướng trong tài liệu này và bất kỳ thông tin 
nào được làm cho có hiệu lực trong việc liên kết với bất kỳ nghi vấn nào thêm và để tự đáp ứng tính chính xác và hoàn thiện của những nội 
dung này. Các khoản đầu tư vào DEPO chỉ được thực hiện bởi các cá nhân, tổ chức hoặc các công ty có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về việc 
sử dụng và sự phức tạp của token mã hóa và hệ thống phần mềm blockchain. Người mua phải có hiểu biết cần thiết về cơ chế ký lú và truyền 
dẫn liên quan đến các token mã hóa khác. Depository Network sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ hình thức nào về việc tổn thất ETH hoặc 
DEPO do các hành động mà người mua thực hiện hoặc bỏ sót. Nếu bạn không có kinh nghiệm hoặc chuyên môn như vậy, bạn không nên mua 
token hoặc tham gia vào đợt bán của DEPO. Mục đích của token DEPO là không thể hoàn lại được. Người mua không nên dự tính sự ảnh hưởng 
đến quản trị của nền tảng hoặc công ty. Bằng việc tham gia vào đợt bán token DEPO, bạn công nhận rõ ràng và thể hiện rằng bạn đã xem xét 
cẩn thận bất kỳ và tất cả Tài liệu Chào hàng và tài liệu do Công ty chuẩn bị và trình bày với bạn và bạn đồng ý chịu mọi điều khoản và điều kiện 
của chúng. Bạn cũng cho rằng và đảm bảo là bạn được phép mua token DEPO trong phạm vi pháp lý có liên quan của mình và có độ tuổi hợp 
pháp bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của bất kỳ và tất cả Tài liệu Chào hàng và tài liệu do Công ty chuẩn bị và trình bày với bạn. 
Bất kỳ đóng góp nào cho Depository Network trong thời gian đóng góp như được mô tả dưới đây đều được coi là khoản đóng góp không hoàn 
lại và người đóng góp từ bỏ quyền tham gia kiện tụng hoặc trọng tài phân xử chống lại bất kỳ tập thể hoặc cá nhân nào có  liên quan đến đóng 
góp cho Depository Network, với việc phân bổ và vận hành token DEPO. Trong khi mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo rằng các công bố 
được đưa ra trong tài liệu này là chính xác, tất cả các ước tính, dự đoán, dự báo, triển vọng, biểu hiện quan điểm và các phán xét chủ quan khác 
có trong tài liệu này dựa trên các giả định được coi là hợp lý kể từ ngày chúng được đề cập trong tài liệu này và không được hiểu rằng các vấn 
đề được đề cập trong đó sẽ xảy ra. Bất kỳ kế hoạch, dự đoán hoặc dự báo nào được đề cập trong tài liệu này có thể không đạt được do nhiều 
yếu tố rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn bởi sai sót trong phát triển công nghệ, liên quan đến pháp luật hoặc pháp lý, biến động thị trường, 
biến động ngành, hoạt động của công ty hoặc không có thông tin đầy đủ và chính xác. Hợp đồng phân phối Token DEPO, hợp đồng thông minh 
Token DEPO và Token DEPO đang được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn” mà không có bất kỳ loại hình đại diện, bảo hành, hứa 
hẹn hoặc đảm bảo bất nào do Depository Network tạo ra. Trước khi mua Token DEPO, bạn phải đảm bảo rằng bạn tự thực hiện kiểm tra và 
nghiên cứu và xem xét cẩn thận toàn bộ các rủi ro liên quan đến việc mua token DEPO được quy định trong Hợp đồng Mua hàng. Việc mua 
Token DEPO không được hoàn tiền và không thể hủy giao dịch mua. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn sẽ được nhận tiền hoặc bồi thường 
cho bất kỳ Token DEPO nào được mua hoặc bạn không có khả năng mua Token DEPO. Token DEPO không có bất kỳ quyền, quyền sử dụng, 
mục đích, thuộc tính, chức năng hoặc tính năng nào, thể hiện hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn bởi bất kỳ mục đích sử dụng, mục 
đích, thuộc tính, chức năng hoặc tính năng nào. Tài liệu này bao gồm một số các siêu liên kết đến các trang web của các thực thể được đề cập 
trong tài liệu này, tuy nhiên việc đưa các liên kết này không ngụ ý rằng Token DEPO chứng thực, khuyến nghị hoặc tán thành bất kỳ tài liệu nào 
trên các trang được liên kết hoặc có thể truy cập được từ chúng. Bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi truy cập các trang web được liên kết như trên. 
Depository Network không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu nào hoặc hệ quả của việc sử dụng nó. Tài liệu này không được 
định hướng hoặc có ý định dùng để phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức là công dân hoặc cư dân thuộc hoặc ở bất kỳ nhà 
nước, quốc gia hoặc khu vực pháp lý mà việc phân phối, phát hành, tính sẵn có hoặc sử dụng như trên được coi là trái với luật pháp hoặc quy 
định. Không được phép phân phối lại, sao chép hoặc chuyển giao tài liệu tới bất kỳ người nào khác hoặc xuất bản, một phần hoặc toàn bộ, với 
bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Depository Network. Phương thức phân phối tài liệu này có thể bị hạn chế 
bởi luật pháp hoặc quy định tại một số quốc gia nhất định. Bất kỳ tranh chấp nào đều được phân xử theo các quy định của tòa án Estonia, và 
luật áp dụng sẽ là luật áp dụng của Liên minh châu Âu và Estonia. Token DEPO được phát hành và bán bởi Công ty Depository Network Ltd., là 
công ty trách nhiệm hữu hạn được đăng ký tại Pärnu Rd 15, Талин 10141, Estonia. Những người sở hữu tài liệu này có thể đến được yêu cầu 
phải thông báo hoặc theo dõi các hạn chế như vậy. Bằng cách truy cập vào tài liệu này, người nhận tại đây đồng ý bị ràng buộc bởi những điều 
khoản nêu trên.
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