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Buod 
Tungkol
Ang Depository Network ang unang multi-platform network ng mundo na 
nagpapahintulot sa mga lender (mga P2P lending marketplace, bangko, iba pang 
institusyon sa kredito) para tumanggap ng digital na mga asset bilang collateral.

Aming misyon
Sa pamamagitan ng pagtatayo at pagpapakalat ng DEPO multi-platform network sa 
buong daigdig, nilalayon namin na abutin ang unang hakbang sa pagtanggap ng 
karamihan ng paggamit ng mga blockhain asset sa tradisyonal na lending. 

Mga paraan
Ang Depository network ay isang B2B project.  
Ang unang desentralisadong multi-platform na collateral network sa mundo na
pinagsasama ang tradisyonal na lending at teknolihiya ng blockchain.

Mga target na user
Mahigit sa 50,000 mga bangko, sub-prime na mga lender, mga consumer finance 
company, crypto lender at mga plataporma sa P2P lending sa buong mundo.  
Ang layunin namin ay sa loob ng 7 taon upang maabot ang 5% penetrasyon sa 
pandaigdigang merkado ng pagpapahiram.

Presyo ng token sa ICO sa USD

Presyo ng token 0.02 USD

Presale Hunyo 26 - Agosto 10

ICO Nobyembre - Disyembre

ICO cap

Soft cap 2.6 Milyong USD

Mid cap 6.8 Milyong USD

Hard cap       15 Milyong USD
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Ang pag-angat ng Internet sa paglipas ng 30 taon ay nagpakilala ng isang bagong anyo 
ng mga asset: digital na mga asset. Ang isang digital na asset ay anumang bagay na 
umiiral sa isang binary format at may kasamang karapatan sa paggamit. Kabilang sa mga 
digital asset ang mga asset tulad ng:

Naniniwala kami na ang mga cryptocurrency, asset token, digital corporate at mga 
government bond ay kahanga-hangang mga asset. Pagkatapos ng pagsikat ng Bitcoin, 
umakit ng maraming tagasuporta ang teknolohiya ng blockchain mula sa lahat ng 
propesyon at negosyo. Nagsimulang gambalain ng mga blockchain technology ang 
maraming industriya sa pamamagitan ng paglikha ng maaaring paglagakan at bagong 
mga digital na asset na may malaking saklaw ng gamit, marami kung saan ay 
nananatiling isinasailalim pa sa pagpapaunlad o lilikhain pa lang. Sa mga nakaraang 
ilang taon, ang mga asset na itong kinakalakal pandaigdigan ay nagkaroon ng 
napakalaking pagtaas sa halaga dahil sa maraming benepisyo. Ang maayos na daloy 
ng merkadong ito ay nagbibigay insentibo at nagtataguyod ng walang permisong 
makabagong ideya, pandaigdigang access sa halaga, desentralisadong kontrol, 
pagsasama-sama ng mga tao sa buong mundo at hindi pa nagagawa noong mga 
hakbang pangseguridad sa internet. Ito’y eksaktong uri ng batang kapaligiran na 
hahantong sa napakalaking paglago at pagtanggap. 

Bukod sa bagong likhang mga blockchain asset, natutunghayan natin ang simula ng 
blockchain digitalization ng napakalaking bilang ng mga asset mula sa tradisyonal na 
ekonomiya. Sa nalalapit na hinaharap, hula na lahat ng mga komersyal na asset at 
share, at karamihan sa mga corporate bond, government security at pandaigdigang 
ikinakalakal na mga deribatibo ay madi-digitize o mato-tokenize – na magpapahintulot 
sa kahit na sino sa buong mundo na ma-access ang mga ito. 

Isang natural na katanungan ang lumilitaw: paano pagaganahin ang halaga ng mga 
digital asset na ito at paunlarin ang kinakailangang blockchain infrastracture para sa 
kanilang gamit? 

Ang Depository Network ay nagbibigay ng isang mahalagang elemento ng 
imprastrakturang ito: isang ligtas at desentralisadong lagakan para sa mga collateral 
asset. Sa digital na mundo, sadyang kasing kritikal ito tulad ng sa tradisyonal na 
mundo.

Abstract 

Mga 
cryptocurrency

Mga
token

Mga Asset 
Token

Mga Tokenized 
na Share

Mga Digital 
Bond
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Ang pag-unlad ng mga ekonomikong relasyon ay dumaan sa maraming pagbabago sa 
mahabang panahon. Ang pangangailangan para gawing ligtas ang partikular na asset 
habang patuloy na pinalalago ang halaga nito ay naging isa nang natural na pagnanais 
ng bawat indibidwal. 

Itinatag ang pundasyon ng legal na sistema natin ngayon noong panahon ng Emperyong 
Romano. /27 AD - 467AD/.  Pagkatapos ay isang bagong anyo ng kontrata ang naipakilala 
– ang pignis obligatum, na nagpakilala sa konsepto ng isang kontrata na kung saan 
napapanatili ng isang nagmamay-ari ang pagmamay-ari ng isang item habang patuloy 
na ipinapangako ito bilang isang collateral sa ibang tao. 

Pinapahintulutan nito ang isang lipunan para biglang pataasin ang kaniyang kayamanan 
sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang bagay para lumikha ng halaga habang patuloy 
na tumatanggap ng mga mapagkukunan ng pera  sa pamamagitan ng pangangako sa 
isang bagay bilang isang collateral. 

Ang kapanabay na implementasyon ng anyong ito ng pangangako ay ang American 
“Uniform Commercial Code”  (talata 9) na na-adopt noong 1952, na nagbabanghay kung 
paano pinagkakasunduan ang mga collateral deal. Ang talata 9-312 ay naglalarawan ng 
isang “pansamantalang  perpeksyon nang hindi nagsusumite o naglilipat ng pagmamay-
ari”. Pagkaraan ay mas pinaunlad ang konseptong ito para makalikha ng isang modelong 
batas para sa mga security transaction. Bawat bansa sa kasalukuyan ay may legal 
na balangkas na nagpapahintulot sa mga indibidwal at kumpanya na panatilihin ang 
pagmamay-ari ng ari-arian habang patuloy na nagpapahintulot sa kanilang gamitin ang 
halaga nito para sa pagkuha ng iba pang mga kalakal o produkto. 

Ang kakulangan ng pagpipiliang ito para sa mga digital asset, gayunman, ay 
nangangailangan ng introduksyon ng mga bagong kasangkapang kailangan para 
tulungan ang industriya ng blockchain upang gumanap ng nangungunang papel sa 
paparating na dekada at maging ang pangunahing teknolohiya para sa mga collateral 
contract. 

Kasaysayan ng 
Collateral Contract
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Napakalaking market 
capitalization sa hinaharap ng 
mga blockchain digital asset

Ang market capitalization ng mga blockchain 
digital asset ay lumalaki, kasama ang bagong 
mga kaso ng paggamit at mga benepisyo ng 
blockchain ay umuusbong araw-araw. 
Habang ang mga digital asset ay tanggap na 
sa loob ng mundo ng blockchain, nananatili 
parin ang mga itong hindi kilala sa tradisyonal 
na pampinansiyal na mundo. Gayunman, ang 
mga nagmamay-ari ng mga digital asset ay 
may parehong pangangailangan – upang 
magamit, maideposito o ma-liquidate ang 
kanilang mga asset.

Ang mga tagapagpahiram ay 
walang kakayanang tumanggap ng 
mga digital asset bilang collateral

Gumagamit ang mga institusyon ng mga 
serbisyo sa paglalagak para sa totoong 
collateral ng asset, pero walang gayong 
lagakan na umiiral para sa mga digital 
asset. Nagreresulta ito sa naka-lock na 
pampinansiyal na halaga para sa isang 
merkado na may napakalaking kapitalisasyon.

Hindi mabisa para sa mga 
tagapagpahiram na lumikha ng 
sariling mga lagakan

Habang posible sa teorya, magastos ito, 
makaubos oras, hindi mabisa at nasa labas 
ng saklaw para sa mga lender at pribadong 
kumpanya na bumuo ng sarili nilang lagakan 
ng digital asset.

Naka-lock na halagang 
pampinansiyal ng mga 
digital asset

Ang mga digital asset ay walang 
kinakailangang liquidity, at dapat na ibenta 
ang mga asset na ito ng mga may-ari para 
samantalahin ang kanilang halaga. 
Nagsasangkot ang pagbebenta ng mataas  
na kabayaraan/tax at tinatanggal ang 
pagkakataong magkaroon ng kita mula sa 
mga asset na ito sa hinaharap.  

Pagpapahayag
ng Problema
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Ang Solusyon 

Ang unang desentralisadong multi-platform na collateral 
network ng mundo
Magbibigay ang Depository Network ng ligtas at  desentralisadong collateral system ng mga 
crypto asset kung saan maaaring itayo ang daan-daang mga collateral depository platform. 
Sa paraang ito, bawat nagmamay-ari ng mga digital asset, may hawak ng mga coin o token 
na sinusuportahan ng Depository Network, ay maaaring mangako ng kaniyang mga asset 
bilang isang collateral at tumanggap ng isang loan mula sa maraming bilang ng mga lending 
institution, sa buong mundo. Magkakaroon tayo ng kakayahang buuhin ang sarili nitong 
lagakan sa Depository Network at simulang tumanggap ng mga digital asset bilang 
collateral. Kaya, bawat lender ay itatago ang mga collateral asset sa hiwalay at malayang 
lagakan. Lahat ng mga tagapagpahiram ay tutukoy ng sarili nilang mga tuntunin sa 
pagtanggap, kontrol at pagpapakawala ng collateral. Ang mga loan ay ibibigay nang malaya 
mula sa plataporma ng Depository, sa anumang pananalaping sinusuportahan ng kaukulang 
tagapagpahiram. 

Desentralisasyon
Tinatanggal ng aming plataporma ang pangangailangan ng mga sentralisadong lagakang 
pagmamay-ari ng estado at nagpapahintulot sa alinmang institusyon sa pagpapautang 
para magtayo ng malayang lagakan sa loob ng sistema. Nagbibigay kami ng isang network 
kung saan maaaring magtayo ng iba’t iba at malayang mga plataporma ng lagakan ang 
bawat sertipikadong institusyon ng kredito o bangko sa buong mundo.

Seguridad
Para siguruhin ang ganap na seguridad sa aming plataporma, gumagamit kami ng 
cryptograpiko’t ligtas na mga multisignature wallet sa pag-iimbak ng mga asset, at mga 
smart contract para magsagawa ng mga transaksyon. Ang humihiram (may-ari ng mga 
asset) ay palaging isa sa mga may hawak ng susi kung saan ang kaniyang signature ay 
kailangan para magsagawa ng isang transaksyon. Tinatago rin ng lender at DEPO ang mga 
susi upang walang sinumang partido ang maaaring umaksyon sa sarili nitong pagpapasya. 
Tatlo, apat o limang multi-signature na mga wallet ang gagamitin depende sa dami ng 
collateral.

Tumugon ang DEPO Oracle sa mga tanong sa pamamagitan ng pagsasagawa 
ng smart contract code — ang business logic na nagpapatakbo sa mga DEPO 
smart contract ay ang mga sumusunod: 
•	 Ang mga update ay nire-replicate sa mga kalahok
•	 Awtorisadong mga kalahok ang may access sa datos
•	 Ang pag-iral at bisa ng rekord ay hindi maaaring itanggi
•	 Lahat ng mga rekord ay naka-encrypt
•	 Tanging iyong mga awtorisado sa kaukulang mga susi lamang ang 
       maaaring tumingin sa datos
•	 I-automate ang mga proseso ng multi-party  business
•	 Bawasan ang gastos at panganib ng pagamit ng mga tagapamagitan
•	 Bawasan ang gastos sa fraud at regulatory compliance
•	 Pataasin ang auditability at pagtitiwala
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Mag-aalok ang Depository Network sa digital na mundo ng isang ganap na bago at 
napapanahong dating sa pag-unlaock ng halaga ng mga digital asset – ang digital 
non-possessory pledge (isang digital na “Pignus Obligatum” tulad ng tinutukoy sa Latin).

Magkakaroon ng dalawang uri ng mga collateral smart contract:
1. Smart Contract ng DEPO – na walang tagapamagitan, Ito’y magiging ganap na 
integrated sa API ng lender at iti-trigger ng isang pangyayari tulad ng isang pagbabayad, 
na-miss na kabayaran, terminasyon ng kontrata, atbp. Lilikhain ito para sa mga asset na 
inisyu sa mga plataporma tulad ng Etherium, EOS, Cardano, Qtum, Lisk, Aeturnity at iba 
pang naglalaman ng mga smart contract.

2. Escrow Contract ng DEPO – Naka-lock gamit ang tatlong pinakamababang signature 
– isa sa humihiram, isa para sa tagapagpahiram, at isa para sa DEPO. Ang mga DEPO 
collateral contract ay gagamitin para sa mga digital asset (mga coin at token) nang walang 
suporta ng smart contract.  

Ang kasalukuyang mga rehistro ng pangako ay sentralisadong istraktura ng estado na 
pinapanatiling hiwalay sa bawat bansa. Lalagpasan ng Depository Network ang mga 
function na ito mula sa estado at ibibigay ang mga ito sa mga negosyo. Palalakasin nito 
nang sobra ang cross-border na kalikasan ng ekonomoyang kredito.

Ang Depository network ay isang ligtas at desentralisadong solusyon para sa 
pagtanggap ng mga digital asset bilang prenda. Ito ay isang platapormang nagbibigay 
kakayahan sa mga lender (mga P2P lender, bangko, iba pang institusyon sa kredito) para 
tumanggap ng mga digital asset bilang prenda. Nagbibigay ito sa mga customer ng isang 
paraan para i-unlock ang pampinansiyal na halaga ng kanilang mga digital asset, habang 
pagmamay-ari parin ang mga ito. Lilikha ang 

Depository Network ng isang ganap na bagong imprastraktura, kung saan daan-daang 
mga plataporma (corporate, pagbabangko, rehiyonal, kumpanya, pampamilya, 
pampamahalaan at pandaigdigan) ang itatayo, na tutugon sa bagong mga hamon ng 
blockchain revolution.

Mga Collateral Contract
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Mga katangian ng digital na non-possessory pledge

Digital na 
Non-possesory Pledge 

Ang pagrerehistro ay 
gagawin sa isa sa mara-
ming desentralisadong 

mga rehistro ng 
ecosystem

Hindi maaaring ibenta ng 
may-ari ang mga asset 

sa buong panahon
ng kontrata

Ito’y hindi isang asset 
na nasasalat pero 

nakabase sa 
blockchain

Ang plataporma ay 
maaaring gamitin ng 

sinuman na nagmamay-
ari ng digital na 

asset

Walang pag-aari
ang tina-transfer

Kapansin-pansing 
mga tampok ng 
isang collateral 
smart contract

Ang mga transaksyon ay 
isasagawa nang awtomatiko 

base sa mga trigger na 
pangyayari, pagbabayad, 

hindi pagbabayad, 
pagtatapos ng 

kontrata
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Magse-set up ang lender 
ng kaniyang plataporma 

sa paglalagak sa 
Depository Network

Ang mga termino para 
sa collateral ay tutukuyin

ng lender

Smart Contract
ng DEPO

Ang humihiram ay lalagda 
ng isang kasunduan sa 

pautang sa lender

Ang smart contract 
ay na-active

Kapag ang kontrata ay 
nagtapos, papakawalan ng 
smart contrat ang prenda 

sa humihiram

Ang humihiram ay tatanggap 
ng pera mula sa lender sa 

anyo ng tunay na salapi

Ang humihiram ay lilikha ng 
isang wallet sa network ng 

DEPO at maglalagak ng mga 
digital asset bilang prenda 

Ang nailagak na prenda ay 
panghahawakan ng multi-

signature na wallet na may 
pinakamababa sa tatlong mga 
signature – para sa humihiram, 

tagapagpahiram at DEPO

Ang lender ngayon ay 
maaaring magalok ng mga 
loan na sisiguruhin gamit 

ang mga digital asset

Paano ito gumagana
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Magse-set up ang lender 
ng kaniyang plataporma 

sa paglalagak sa 
Depository Network

Ang mga termino para 
sa collateral ay tutukuyin

ng lender

Ang humihiram ay lalagda 
ng isang kasunduan sa 

pag-utang sa lender

Ang humihiram ay lilikha ng 
isang wallet sa network ng 

DEPO at maglalagak ng mga 
digital asset bilang prenda 

Ang lender ngayon ay 
maaaring magalok ng mga 
loan na sisiguruhin gamit 

ang mga digital asset

Escrow Contract
ng DEPO

Ang nailagak na collateral ay 
hahawakan ng multi-signature 

na wallet na may pinakam-
ababa sa tatlong signature – 

para sa humihiram, tagapagpa-
hiram at DEPO 

Paano ito gumagana

Ang humihiram ay 
makakatanggap ng pera 
mula sa lender sa anyo 

ng tunay na salapi

Kapag nagtapos ang kontrata, 
ang lender o DEPO ay 

lalagda at papakawalan 
ang collateral sa humihiram
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Lohika ng Logic
Paano ito gumagana para sa mga lender?

Paano ito gumagana para sa mga humihiram?

Sinumang lender ay 
maaaring gumamit 
ng imprastrakturang 
ito at tumanggap ng 
iba’t ibang uri ng mga 
digital asset bilang 
collateral 

Ang mga holder ng 
mga digital asset ay 
pananatilihin ang 
pagmamay-ari sa 
kanilang mga digital 
asset sa kabuuang 
panahon ng loan

Ang humihiram ay 
lalagda ng isang 
kontrata sa lender

Ang mga tuntunin 
para sa collateral ay 
tutukuyin ng bawat 
lender isa-isa

Para makontrol ang 
pagbabagu-bago 
ng merkado, isang 
partial sale o demand 
para sa karagdagang 
collateral ang posible 
sa panahon ng loan

Ang humihiram na 
naghahanap ng loan 
ay bibisita sa isang 
pinagkakatiwalaang 
lender at pipili ng isang 
opsyon sa pag-loan 
na nagpapahintulot 
ng paggamit ng mga 
digital na asset bilang 
collateral

Ang humihiram 
ay maglalagak ng 
kaniyang mga 
digital asset sa 

Ang loan ay aaprubah-
an at matatanggap 
ng humihiram ang 
pera para gamitin 
tulad ng plinano
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Kami ay nasa bingit ng isang napakalaking merkado 
na may unlimited na potensyal

Hindi banggitin ang mga deribatibo…

Cryptocurrency
Simula pa lamang ang cryptocurrency para 
ipakita ang potensyal nito, na may market 

cap na 300 – 800 bilyong USD*.

* Tinatantyang mga halaga

Mga asset-backed na token
Ang pagsiguro sa pinagbabatayang halaga 
ng pag-aari o iba pang mga asset ay may 
potensyal na lampasan ang market cap ng 

cryptocurrency. Ang market cap ng mga 
asset-backed na token  ay inaasahang aabot 

ng 5 trilyong USD* sa taong 2025.

* Pagtatantya ng LAT Crypto Research

Mga corporate at government 
blockchain bond

Ang market cap ay hinulaang lalago sa mahigit 
2 trilyong USD* sa taong 2025. Lumampas 
ang market cap ng corporate at government 
bond sa 100 trilyong USD. Sa susunod na 
taon, ang IBO (Initial Bond Offering) format 
ay babaguhin ang tradisyonal na mga bond 
offering patungong mga blockchain offering 
sa mga plataporma ng Ethereum, NEO, 

Waves, at Stellar blockchain. 

* 3% ng kasalukuyang market cap

Digital na mga corporate share
Binabahagi ng mga propesyonal sa 
industriya ang opinyon na ang digitalisasyon 
ng mga corporate share ay isa pang trend na 
darating. Ipinapatupad ng Delaware ang mga 
pagbabagong kinakailangan para maging 
isang susing manlalaro at pangunahing 
drayber para sa pangkalahatang mga 
pagbabagong magaganap sa loob ng 
merkado. Ang market cap ay maaaring 

umabot sa 5 trilyon sa taong 2025.

Potensyal sa Merkado
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Mga Bahagyang 
Kakumpitensya
Sa kasalukuyan, walang analogue ng iminumungkahing ecosystem, na kung saan ay itatayo namin at 
sa batayang daan-daan o libu-libong mga plataporma sa paglalagak ang lilikhain. 

May ilang peer-to-peer na mga plataporma sa pagpapautang na gumagana at tumatangap ng tiyak na 
mga uri ng cryptocurrency – kadalasan Bitcoin at Ethereum – bilang collateral para sa mga loan. Subalit, 
ang mga plataporma na ito ay gumagana bilang isang marketplace na nagkokonekta sa mga 
tagapagpahiram at humihiram (kaya naman dala ang buong panganib para sa KYC at personal na 
pagkakakilanlan), o bilang mga lender na gumagamit ng sarili nilang pondo para mag-issue ng mga 
loan sa mga humihiram. 

Ang aming modelo ay ibang-iba dahil hindi kami nagbibigay ng mga loan gamit ang aming mga sarili, 
ngunit binibigyan ng kakayahan ang mga tagapagpahiram, pampinansiyan na mga institusyon, pribadong 
mga kumpanya, ahensya ng estado para mag-integrate sa Depository Network at gamitin ito para 
tumanggap ng mga digital asset bilang collateral. 

Nagpapahintulot ito sa amin para makaiwas sa panganib ng  pagtatago ng personal na datos o pagsunod 
sa mga regulasyon ng bawat estado – ang mga tagapagpahiram ang responsible para sa parteng ito, 
nagbibigay lamang kami ng isang customizable na solusyon para palawakin ang kanilang loan portfolio. 

Lahat-lahat, nilalayon naming lumikha ng isang matatag na blockchain na kapaligiran, kabilang ang 
alinmang lender na gustong mag-alok ng mga solusyon para sa mga digital asset sa mga customer nito 
– hindi limitado sa alinmang bansa, uri ng asset o uri ng lender.

Network ng DEPO Mga bahagyang kakumpitensya 

Bawat lender ay may sariling malayang plataporma ng lagakan Lahat ng mga tagapagpahiram ay gumagamit ng 
parehong plataporma

Ang mga loan ay binibigay nang malaya mula sa Lagakan, 
sa anumang salaping sinusuportahan ng nauukol na 
tagapagpahiram

Binibigay ang mga loan mula sa plataporma at sumasaklaw 
sa limitadong mga pananalapi

Pinapanatili ng tagapagpahiram ang sarili nitong mga 
pamamaraan at tuntunin

Ang mga lender ay dapat na sumunod sa lahat ng mga 
tuntunin at pamamaraan ng plataporma

Maaaring i-white label ng bawat tagapagpahiram ang lagakan 
nito bilang kaniya Ang mga lender ay gumagamit ng branded na plataporma

Ang Depository Network ay hindi kailangang sumunod sa 
alinmang regulasyon sa pagpapautang ng anumang bansa, 
dahil iyon ay responsibilidad ng mga nagpapautang

Lahat ng mga loan ay pinangangasiwaan sa plataporma at 
dapat, samakatwid, na sumunod sa mga regulasyon ng lahat 
ng bansa, kung saan ang mga loan ay inaalok

Maaaring tukuyin ng lahat ng mga tagapagpahiram ang 
sarili nitong mga tuntunin sa pagtanggap, pagkontrol at 
pagpapakawala ng collateral

Ang mga tuntunin ay nakadepende sa plataporma, kaya naman 
– pareho para sa lahat ng mga tagapagpautang Kailangan 
maging miyembro ng humihiram at magbayad ng membership 
fee para magamit ang plataporma

Ang humihiram ay hindi kailangang maging miyembro ng 
plataporma para gumamit ng mga serbisyo nito

Kailangan maging miyembro ng humihiram at magbayad ng 
membership fee para magamit ang plataporma

Itinatago ng bawat tagapagpahiram ang mga collateral na 
asset sa hiwalay at malayang mga lagakan

Ang mga collateral aset ay pinapanatili sa parehong account /
para sa karamihan ng mga plataporma/

Hindi maaaring i-operate ng DEPO ang mga asset sa 
sarili nitong pagpapasya

Kayang mag-operate ng plataporma sa lahat ng mga asset dahil 
ang mga ito ay sentralisadong nakaimbak sa isang plataporma /
para sa karamihan ng mga plataporma/

Maaari paring kontrolin ng humihiram ang collateral kung ito ay 
nasa kaniyang account parin sa totoong oras Hindi maaaring i-check ng humihiram ang kaniyang collateral
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30,000 hindi bankong 
mga tagapagpautang

na maaaring gumamit sa 

bilang digital na collateral

Daan-daang mga 
peer-to-peer lending 

platform
na maaaring gumamit sa 

bilang digital na 
collateral

17,500 na mga bangko
(mahigit 4,900 sa Estados Undos 
mahigit 7,400 sa loob ng EU) na 

maaaring gumamit sa 

bilang digital na collateral

Mga Target na User
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Mga Benepisyo

Malayang tagapagbigay 
ng serbisyo

Mabilis i-set up

Napapanatili ng humihiram 
ang pagmamay-ari ng 
kaniyang mga digital na 
asset, sa gayong paraan 
nakikinabang mula sa 
anumang potensyal na 
pagtaas ng halaga sa 
hinaharap

Time and tax savings

Flexibility - walang 
hanggang mga opsyon 
sa customization

Mga collateral 
smart contract

Multi-signature na mga 
collateral contract

Ganap na maaaring 
i-integrate sa alinmang 
website ng lender



17

 

Mga DEPO token
Para makuha ang mga resources na kailangan upang itatag ang Depository Network, 
maglulunsad kami ng isang token sale sa Q2 at Q3 ng taong 2018. Ang kabuuang 
supply ng mga DEPO token ay 3 bilyon.

44%

40%

15%

12%70%

3%

Mga 
Mekanismo ng 

Distribusyon

ICO

(21 bilyong mga DEPO token) ng supply ang maaaring ibenta 
sa token sale.

(0.36 bilyong mga DEPO token) ng supply ang irereserba 
para sa team at mga tagapagtatag and founders.

12%

(0.09 bilyong mga DEPO token) ng supply ang gagamitin para 
sa bounty program, airdrop program, mga tagapayo at 
pagmemerkado ng ICO.

3%

(0.45 bilyong mga DEPO token) ang pananatilihin 
ng DEPO Reserve.

15%

70%
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Presyuhan
Sa oras ng pre-sale at pampublikong pagbebenta, ang Ethereum smart 
contract ay ibibigay sa Ethereum Network.

ICO

Presyo ng token sa ICO sa USD

Presyo ng token 0.02 USD

Presale Hunyo 26 - Agosto 10

ICO Nobyembre - Disyembre

ICO cap

Soft cap 2.6 Milyong USD

Mid cap 6.8 Milyong USD

Hard cap       15 Milyong USD
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Paggamit ng mga Pondo
Ang mga nakalap sa panahon ng ICO ay gagamitin para sa pagpapaunlad, pagmemerkado 
at legal at iba pang mga gastusing kailangan para sa pagpapaunlad at suporta ng network. 
35% ng gastos ay gagamitin para sa pagpapaunlad ng produkto para makapagtayo ng 
isang ligtas at flexible na network. Mapupunta ang 15% ng pondo sa legal at administratibong 
gastos at gagamitin para i-adapt ang network upang sumunod sa pangunahing legal na 
sistema ng mundo. Ang pag-abot sa maraming potensyal na mga kliyente hangga’t maaari 
at pagta-transform sa Depository Network patungo sa isang tunay na pandaigdigang 
solusyon ay isang napakahalagang parte ng aming proyekto at gagamit ng (hanggang 
35% ng pondong nalikom) para maitatag ang aming pandaigdigang network sa paglalagak.

Reserba

5%

35%
Pagpapaunlad 
ng Produkto

35%

Marketing
at Sales

Legal at 
Administratibo

15%

10%

Paggamit ng 
mga Pondo

Pagpapalista 
sa mga 
Palitan 

ICO
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ICO Cap

+ Ikakalat ang DEPO Network sa buong mundo
+ Mga smart contract ng DEPO para sa lahat ng mga 
   pangunahing plataporma ng token
+ Mga Escrow smart contract ng DEPO para sa 
   pandaigdigang kalakalan
+ DEPO collateral wallet

+ Mga smart contract para sa mga EOS, Stellar, 
   Aeturnity token
+ Naabot na merkado – Korea, Estados Unidos at 
   bansang Hapon
+ Mga escrow contract ng DEPO para sa mga 
   lender at humihiram
+ Pagpapalista sa mga exchange sa tatlong higit 
   pang mga palitan

+ Pagpapaunlad ng Depository Network, audit at
   opisyal na paglulunsad 
+ Mga smart contract ng DEPO para sa mga 
   token ng Ethereum
+ DEPO Oracle
+ Naabot na merkado – European Union
+ Pagpapalista ng pinakamababa sa tatlong mga 
   crypto exchange – Asya, Europa, Estados Unidos

Hard cap
$15 Milyon

Mid cap
$6.8 Milyon

Soft cap
$2.6 Milyon

 

Ang hard cap ng ICO ay $15 Milyon
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Roadmap

Pagtukoy sa 
Konsepto

2017

Q1/Q2 
ng 2018

Pagbuo sa Team,
Paghahanda

Q3/Q4 
ng 2018
Pribado’t 

pampublikong
Pre-sale, ICO

Unang
Prototype

Hunyo, 2018

Q4 ng
2018
Beta

Release

Q4 ng
2019

Mga user:
10 mga 

plataporma sa 
P2P lending 
at 50 hindi 

bangkong mga 
institusyon sa 

lending

2025
Mga user:
800 mga 

bangko at 1500 
hindi bangkong 
mga institusyon 

sa lending

Mga user: 
50 mga plataporma 

ng P2P lending,
100 bangko at 

500 hindi 
bangkong mga 
plataporma sa 

lending

2022

Unang
Release

Q3 ng 
2018

Opisyal na 
Paglulunsad ng

Q1 ng
2019
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Svetoslav Dimitrov
CEO at Co-Founder
Law firm Penkov, Markov & Partners - Namamahalang Kasosyo
Bulgarian Telecommunication Company AG - 
Dating miyembro ng Supervisory Board
Si Svetoslav ay isang mahalagang propesyonal sa legal na bagay na may mahigit sa 15 taong 
karanasan, ang huli ay bilang Namamahalang Kasosyo ng isa sa mga nangungunang law firm 
sa Bulgaria, ang Penkov, Markov & Partners. Sa panahon ng kanyang karera, pinangunahan 
niya ang iba’t ibang mga NGO sa area ng IT at TMT, at naging miyembro ng Supervisory Board 
ng isa sa pinakamalaki’t pinakamatandang telecom sa Bulgaria, ang Bulgarian Tele-
communication Company. Pero higit sa lahat, lagi siyang naghahanap ng oportunidad para 
baguhin ang mga tradisyonal na institusyong legal, tulad ng collateral, at ipatupad ang mga 
ito sa digital na mundo. Ang Depository Network ay isang pangarap na natupad para sa kaniya.

Deliyan Nikolov
Co-Founder at Chief Strategy Officer  
Court of Arbitration of Commercial Disputes - Co-Founder at Board Member
EJN at the European Commission - Kinatawan ng Bulgarian Chamber of PEA 
Co-founder ng Court of Arbitration of Commercial Disputes in Burgas, at dating board member 
ng Bulgarian chamber of private enforcement agents. Si Deliyan ay kasalukuyang nagsisilbi 
bilang isang kinatawan ng Bulgarian chamber in the European judicial network sa European
Commission. Naglagak siya sa maraming bilang ng mga fintech startup sa nakaraang tatlong 
taon.

Dimitar Kostov
Miyembro ng Technology Board at Investor
VMware (NYSE:VMW) - Direktor at ISBU site lead
Sciant/WizCom (nakuha ng VMware) - Namamahalang Kasosyo
Organisasyonal na lider na may mahigit sa 20 taong papel sa pamamahala’t ehekutibo sa 
industriya ng IT, mga enterprise company and startup. Mayroon siyang mayamang karanasan 
sa pagtatag at pag-optimize ng nakapamahaging mga organisasyon sa pananaliksik at 
pagpapaunlad ng produkto. Kasalukuyang direktor at ISBU site lead sa Vmware (NYSE:VMW), 
nagsilbi nakaraan bilang CEO ng Methodia Ltd, isang cloud services startup at bilang 
Namamahalang Kasosyo sa Sciant/WizCom, ang pinakamalaking outsourcing company ng 
Bulgaria sa panahong iyon, na nakuha ng VMware.

Ang Team

Martin Kuvandjiev
Miyembro ng Technology Board  
Bitcoin Gold - Co-Founder at Board Member
NASA Space Apps Challenge Competitions, taong 2015 -
Nanalo bilang Lider ng Project “Valkirye”
Si Martin ang isa sa mga co-founder ng Bitcoin Gold. May malawak siyang karanasan sa iOS 
development, lektor ng Swift sa Software University, nanalo sa NASA Space Apps Challenge 
Competitions at John Atanasov award. 

Valeri Valtchev
Co-Founder at Business Development
White & Case - Dating Direktor ng European Trade Servises
Forton International (nakuha ng Cushman & Wakefield) - 
Namamahalang Kasosyo at Board Member
Isang serial investor na may malalim na karanasan sa deal sourcing at structuring, pamamahala 
ng investment at pagtatayo ng pakikipagsapalaran. Nag-invest siya at nakapagtayo na ng 
mahigit sa 15 matagumpay na mga negosyo sa IT, propesyonal na mga serbisyo, serbisyong 
pampinansiyal, enerhiya, automotive, real estate, mga telecom at entertainment.
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Ang Team

HK Seol
Tagapamahala ng Komunidad / Tagapayo sa Seguridad
Si HK ay mayroong mahigit sa 10 taong karanasan bilang tagapamahala ng seguridad at may 
hawak na master’s degree sa seguridad. Napakalaki ng interes niya sa Blockchain, mayroon 
din siyang ilang patent na nauugnay sa Blockchain at may career bilang isang tagapamahala 
ng komunidad sa larangan ng Cryptocurrency.

Guergana Stoichkova
COO 
Bulgarian Fintech Association - Direktor
Aktibong nasasangkot si Guergana sa mga proyektong fintech at blockchain, at humawak sa 
mga CFO  function ng dalawang startup. Siya rin ay direktor ng Bulgarian Fintech Association. 
Si Guergana ay may BSc sa pamamahala ng negosyo mula Ludwig Maximilian Univ. sa Munich, 
bansang Aleman at isang MSc sa pampinansiyal mula Bocconi Univ. sa Milan, bansang Italya. 
Matatas siyang magsalita ng Ingles, Aleman, Italyano at Bulgarian.

Petar Markov
Co-Founder, Marketing
Mahigit 10 taon ng karanasan sa digital marketing, branding at web development. Gumagamit 
siya ng bagong mga pamamaraan para sa pagpapaunlad ng produkto at mga istratehiyang 
pinangungunahan ng resulta. Isang crypto enthusiast at matatag na nainiwala sa kapangyarihan 
ng teknolihiyang blockchain para lumikha ng mas magandang mundo.

George Spassov
Arkitekto ng Blockchain
Pinangungunahan ang teknikal na pangkat sa LimeChain, si George ay may karanasan din sa 
pangunguna ng mga pangkat upang maghatid ng matagumpay na mga software project sa 
lahat ng tao mula sa mga startup tulad ng pCloud hanggang sa internasyonal na mga 
kumpanya tulad ng IBM. Sa karagdagan, ang kadalubhasaan niya sa blockchain ay nagkamit 
ng pagkilala bilang nangungunang performer ng inaugural Blockchain Developers Academy 
na pinatatakbo ng ConsenSys.

Nick Todorov
Blockchain Architect
Si Nick Todorov ay founder at CEO ng LimeChain, ang blockchain development at consulting
studio. Pinagsasama niya ang karanasan sa pagtatayo ng mga kumpanya at brand sa 
kadalubhasaan sa pag-aapply ng teknolohiyang blockchain. Ang malalim niyang pag-unawa 
sa mga pangangailangan ng negosyo kasama ng isang matatag na hawak sa teknikal na mga 
kakayahan sa blockchain ay nagpapahintulot sa kaniyang umaksyon bilang napakahalagang 
ugnayan sa pagitan ng kadalubhasaan ng kaniyang pangkat at mga pangangailangan ng mga 
kliyente nito.
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Waqas Khan
J.P. Morgan - Tagapayo sa Legal na Reporma
Blockchain Development
Application Development
Si Waqas ay isang application developer mahigit 10 taon na, matindi ang kaniyang damdamin 
tungkol sa blockchain at ginugol ang kaniyang mga nakaraang taon sa pagtatrabaho sa 
teknolohiya, parehong propesyonal at akademiko. May BSc siya sa Computer Science at  
isang MSc sa Financial Systems Engineering. Nagtabaho siya sa Ethereum at fabric na may 
intensyong magtrabaho sa higit pa.

Filip Lyapov
KPMG - Audit Manager
Ernst & Young (EY) - Senior Auditor Manager
Cryptocurrency Tax Adviser
Si Filip ay isang rehistradong statutory auditor sa UK, na may malawak na karanasan sa 
accounting at audit sa industriya at kasama ang malalaking audit firm sa London. Nag-audit 
na siya ng malalaking komersyal at pampinansiyal na kliyente. Nagsusulat si Filip ng mga 
artikulo tungkol sa accounting ng mga cryptocurrency.

Mga Miyembro ng 
Advisory Board

Jason Hung
Tagapayo ng IDACB / Top 6 ng ICOBench / Tagapayo ng ICO Max 
Si Jason ay isang serial entrepreneur at imbentor sa mobile business, ecosystem ng 
blockchain, digital marketing, AI at nauugnay sa ERP na negosyo. Siya ang co-founder ng 
Treascovery, Chidopi at TimeBox, EXSmart at ang advisory board para sa mahigit 35 mga ICO.

Ivo Gueorguiev
Banca Transilvania - Miyembro ng Board of Directors
Depository Network  - Co-Fonder
Paynetics  - Chairman
Sa nakaraang 25 taon, nagtrabaho si Ivo bilang isang investor at negosyante sa Gitna at 
Silangang Europa. Sa nakaraang apat na taon, naging isa siyang co-founder o nag-invest sa 
ilang bilang ng mga technology startup, karamihan ay sa sektor ng fintech. Mula 2001 
hanggang 2011, nagsilbi siya bilang co-founder at board chairman ng TBIF Financial Services.

Jos Uitdehaag
International Monetary Fund - Tagapayo Legal na Reporma
World Bank Group - Lider ng pangkat at Susing Eksperto
European Commission - Legal at Institusyonal na Pagtatayo
Si Jos ay mayroong 15 taong karanasan bilang internasyonal na tagapayo, mga proyektong 
alituntunin ng batas, proyekto sa legal na reporma, legal drafting, EU acquis, karapatang 
pantao, at rehiyonal na kooperasyon. Siya ay isang senior expert na may napatunayan nang 
propesyonal na karanasan sa partikular na hustisyang sibil, pamamahala ng korte, repormang 
panghukuman, pamamahala ng hustisya, pagpapatatag sa panuntunan ng batas, karapatang 
pantao, kapasidad at pagtatayo ng institusyon, batas sa pagpapatupad, ethics, mga paglilitis 
sa pagdidisiplina, E justice, pagtatayo ng institusyon.
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Konstantin Djelebov
Technology Board Advisor
CEO ng Phyre and Rewards Labs. Co-founder ng getti – isa sa pinakamalaking loyalty program 
sa Bulgaria. Siya ay isang napatunayang negosyante na may background sa teknolohiya.

Giovanni Casagrande
ICO Bench Advisor
Si Giovanni ay isang manunulat, public speaker, investor at kapansin-pansing pigura sa 
industriya ng blockchain. Isa siyang co-Founder ng Black Marketing Guru, isang digital 
marketing at advertising startup na nakabase sa Rimini, bansang Italya. Isa rin siyang tagapayo 
sa iba’t ibang mga proyekto.

Mga Miyembro ng 
Advisory Board

Kapil Sharma
Pagpapaunlad ng Negosyo at Istratehiya
Si Kapil ay nagtatrabaho bilang Global Infrastructure Manager at Technology Transformation
executive sa loob ng mahigit 20 taon. May malawak siyang karanasan sa teknikal at 
pamamahala sa malaki’t nakabahagi sa buong mundong Investment Banking at pagkonsultang 
kapaligiran. Espesyalista siya sa Teknikal at Istratehiya sa Negosyo para sa mga pampinansiyal 
na serbisyo. May hawak si Kapil ng isang MBA mula sa Cass Business School – London na 
may kadalubhasaan sa Istratehiya at corporate finance. May-akda rin siya ng 4 na mga libro 
tungkol sa Linux at mga artikulo tungkol sa Blockchain sa DCC blog.

Hans Choi
Blockchain Developer at Architect System Analysis
Pagkatapos ng pagmomodelo ng proseso sa loob ng 17 taon, ngayon, si Hans ay nakatuon 
sa payment at blockchain kasama ng mga dayuhang kumpanya. May master’s degree siya 
mula sa Chunguk Nation University sa Korea taong 2004. Nagtrabaho siya bilang isang 
Software developer at BA sa pampinansiyal na larangan.

Dimitar Ivanov, PhD (Law)
Legal na Tagapayo
Si Dimitar Ivanov ay eksperto sa mga nakarehistrong garantiya at ehekutibong proseso. May-
akda ng mahigit sa 60 mga artikulo at komento sa larangan ng batas ng kontrata, komersyal 
na batas at prosesong sibil. May-akda ng monograp na “Registered pledge in bulgarian law”. 
Co-author sa mga koleksyong “Execute proceedings under the Civil Procedure Code and the 
Law on registered pledges”, 2016-2017; Challenge: The Implementation Process, 2016; 
Challenge: The Limitation, 2017 at Challenge: The Insolvency, 2018.
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Mga Legal na Tuntunin
Ang dokumentong ito ay isang teknikal na whitepaper na gagamitin para lamang sa layunin ng paghahatid ng impormasyon. Hindi isang pahayag 
ng layunin sa hinaharap ang papel na ito. Ang mga nilalaman ng papel na ito at ang Depository Network ay maaaring magbago, kaya mangyaring 
mag-subscribe sa aming mga email update sa aming website para mabigyang-alam sa anumang mga pagbabago. Maliban kung malinaw na 
tinukoy kung hindi man, ang mga produkto at makabagong ideya na inilagay sa papel na ito ay kasalukuyang isinasailalim sa pagpapaunlad at 
hindi pa inilalabas sa kasalukuyan. Walang garantiya o mga representasyon ang Depository Network sa matagumpay na pagpapaunlad o pag-
implement ng gayong mga teknolohiya at makabagong ideya, o tagumpay ng alinman na iba pang mga aktibidad na nabanggit sa papel, at 
ikinakaila ang anumang garantiya na ipinapahiwatig ng batas o kung hindi man, hanggang sa pinahihintulutan ng batas. Walang sinuman ang 
may karapatang umasa sa mga nilalaman ng papel na ito o anumang paghihinuha na nakaguhit dito, kabilang ang kaugnay na anumang interaksyon 
sa Depository Network o mga teknolohiyang nabanggit.

Tinatanggi ng Depository Network ang lahat ng pananagutan para sa anumang pagkawala o pinsala sa anumang uri (ito man ay nakikinita o hindi) na 
maaaring magmula sa sinuman na umaaksyon sa alinmang impormasyon at mga opinyong nauugnay sa Depository Network na nilalaman ng 
papel na ito o anumang impormasyon kung saan ay ginawang available kaugnay ng anumang higit pang mga katanungan, sa kabila ng anumang 
kapabayaan, o kakulangan ng pangangalaga. Ang impormasyong nilalaman ng lathalang ito ay hango mula sa datos na nakuha mula sa 
pinagkukunan na pinaniniwalaan ng Depository Network bilang maaasahan at ibinigay nang walang masamang hangarin, pero walang mga 
warranty o garantiya, ang mga representasyon ay gawa ng Depository Network na may kaugnayan sa katumpakan, pagiging kumpleto at pagiging 
angkop ng impormasyong iprinisinta. Hindi ito dapat na asahan, at hindi dapat na ipagkaloob ang mga karapatan o remedyo, sa’yo o sinuman 
sa mga empleyado mo, pinagkakautangan, mga holder ng security o iba pang tao. Alinmang mga opinyon na ipinahayag ay sumasalamin sa 
kasalukuyang hatol ng may-akda ng papel na ito at hindi nangangahulugang mag-representa sa opinyon ng Depository Network. Ang mga 
opinyong sinasalamin sa loob nito ay maaaring magbago nang walang abiso at ang mga opinyon ay hindi nangangahulugang tumutugma sa mga 
opinyon ng Depository Network. Walang obligasyon ang Depository Network para amendahan, baguhin o i-update ang papel na ito o kung hindi 
man ay para i-notify ang isang mambabasa o tatanggap nito sa kaganapan ng anumang bagay na ipinahayag sa loob nito, o alinmang opinyon, 
projection, hula o pagtatantya  na itinakda dito, mga pagbabago o sa dakong huli ay naging mali. Ang Depository Network Ltd., mga direktor, 
empleyado, kontratista at mga kinatawan ay walang anumang responsibilidad o pananagutan sa sinumang tao o tatanggap (sa pamamagitan 
man ng kapabayaan, pabayang maling pagsisiwalat o iba pa) na magmumula sa anumang pahayag, opinyon o impormasyon, ipinahayag o 
ipinahiwatig, na nagmumula sa, napapaloob sa o nanggaling mula sa o pagtanggal mula sa papel na ito. Bawat tatanggap ay dapat na umasa 
lamang sa sarili nitong kaalaman, imbestigasyon, paghatol at pagtatasa ng mga bagay-bagay na kung saan ay paksa ng ulat na ito at alinmang 
impormasyon na ginawang available kaugnay ng anumang higit pang mga katanungan at para bigyang kasiyahan ang sarili tulad ng katumpakan 
at pagiging kumpleto ng gayong mga bagay. Ang mga investment sa DEPO ay dapat na isagawa lamang ng mga indibidwal, entity, o kumpanya 
na may makahulugang karanasan sa, at kaalaman sa, paggamit at pag-unawa ng cryptograpikong mga token at mga blockchain software system. 
Dapat na mayroong epektibong pag-unawa sa pag-iimbak at mekanismo ng transmisyon ang bumibili kaugnay sa iba pang mga cryptograpikong 
token. Hindi magiging responsable ang Depository Network sa anumang paraan sa pagkawala ng ETH o DEPO na nagreresulta mula sa mga 
ikinilos na aksyon, o pagtanggal ng bumibili. Kung wala kang gayong karanasan o pagkadalubhasa, hindi ka dapat na bumili ng mga token o 
makilahok sa bentahan ng DEPO. Ang layunin ng mga DEPO token ay hindi maaaring i-refund. Dapat na walang inaasahang impluwensiya ang 
bumibili sa pamamahala ng plataporma at o ng kumpanya. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa bentahan ng DEPO token, hayagan mong 
tinatanggap at nirerepresenta na maingat mong sinuri ang anuman at lahat ng Mga Dokumento ng Offering at materyal na hinanda ng Kumpanya 
at iprinesenta sa’yo at sumasang-ayon ka na masakop ng lahat ng mga tuntunin at kundisyon nito. Nirerepresenta mo rin at ginagarantiya na 
awtorisado kang bumili ng mga DEPO token sa nauugnay na hurisdiksyon at nasa legal na edad para maging saklaw ng mga tuntunin at kundisyon 
ng anuman at lahat ng Mga Dokumento ng Offering at materyales na hinanda ng Kumpanya at iprinesenta sa’yo. Anumang kontribusyong ginawa 
sa Depository Network sa panahon ng kontribusyon tulad ng inilalarawan sa ibaba ay kwalipikado bilang isang non-refundable na donasyon at 
ipinauubaya ang karapatan para makilahok sa isang class action lawsuit o isang class wide arbitration laban sa anumang entity o indibidwal na 
sangkot sa kontribusyon sa Depository Network, sa alokasyon ng mga DEPO token at sa operasyon ng mga DEPO token. Habang bawat pagsisikap 
ay ginawa para siguruhin na ang mga pagpapahayag ng mga katotohanang ginawa sa papel na ito ay tumpak, lahat ng mga pagtatantya, projection, 
hula, mga prospect, mga pagpapahayag ng opinyon at iba pang mga personal na paghatol na nilalaman sa papel na ito ay base sa mga 
pagpapalagay na kinokonsidera bilang makatwiran sa petsa ng dokumento na kung saan ay nakapaloob ang mga ito at hindi dapat na ipakahulugan 
bilang isang representasyon na ang mga bagay na tinutukoy doon ay mangyayari. Alinmang mga plano, projection o hulang nabanggit sa papel 
na ito ay maaaring hindi makamit dahil sa maramihang mga salik na panganib kabilang nang walang limitasyon ang mga depekto sa pagpapaunlad 
ng teknolohiya, legal o pagkakalantad sa regulasyon, pagbabagu-bago ng merkado, sektor ng pagbabagu-bago, mga aksyon ng kumpanya, o 
ang hindi pagiging available ng kumpletong impormasyon. Ang kontrata ng distribusyon ng mga DEPO token, smart contract ng mga DEPO token 
at ang mga DEPO token ay ibinibigay sa isang “as is” at “as available” na basis nang walang mga representasyon, warranty, pangako o garantiya 
o anumang uri na gawa ng Depository Network. Bago ang pagbili ng mga DEPO token, dapat mo siguruhin na nagsagawa ka ng sariling pagsusuri 
at imbestigasyon at maingat na suriin ang kabuuan ng panganib na kaakibat ng pagbili ng mga DEPO token tulad ng nakalagay sa Kasunduan 
sa Pagbili. Ang pagbili ng mga DEPO token ay non-refundable at hindi maaaring kanselahin. Wala kahit sa ilalim ng anumang pagkakataon ka 
magkakaroon ng karapatang makatanggap ng pera o kabayaran para sa anumang mga DEPO token na nabili o kawalan mo ng kakayahan para 
bumili ng mga ito. Walang anumang mga karapatan, gamit, layunin, katangian, functionality o tampok, ipinahayag o ipinahiwatig, kabilang ang, 
nang walang limitasyon, ang anumang mga gamit, layunin, katangian, functionality o tampok. Kabilang sa dokumentong ito ang ilang mga hyperlink 
patungo sa mga website ng mga entidad na nabanggit sa papel, gayun man ang inklusyon ng mga link na ito ay hindi nagpapahiwatig na ang 
mga DEPO token ay nag-eendorso, nagrerekomenda, o nag-aapruba sa alinmang materyal ng naka-link na mga pahina o maaaring ma-access 
sa mga ito. Ang gayong mga naka-link na website ay ganap na ina-access sa iyong sariling kapakanan. Hindi tumatanggap ng responsibilidad 
ang Depository Network  sa kung anumang materyal, o kahihinatnan ng paggamit nito. Hindi nakadirekta ang papel na ito sa, o nilalayon para 
sa distribusyon o paggamit ng, anumang tao o entidad na mamamayan o residente ng o matatagpuan sa anumang estado, bansa o iba pang 
hurisdiksyon kung saan ang gayong distribusyon, paglalathala, availability, o paggamit ay maaaring salungat sa batas o regulasyon. Ang papel 
na ito ay hindi maaaring muling ipamahagi, paramihin o ipasa sa sinuman na iba pang tao o ilathala, bahagi man o buo, para sa anumang layunin 
nang walang nauna’t nakasulat na pahintulot ng Depository Network. Ang paraan ng pamamahagi ng papel na ito ay maaaring ipinagbabawal 
ng batas o regulasyon sa partikular na mga bansa. Anumang pagtatalo ay pangangasiwaan ng mga tuntunin ng mga korte ng Estonia, at ang 
naaangkop na batas ay iyong sa European Union at Estonia. Issue at ibinebenta ng Depository Network Ltd. ang mga DEPO token, isang limitadong 
liability company na nakarehistro sa Parnu Rd 15, Талин 10141, Estonia. Ang mga tao na kung saan ang pag-aari ng papel na ito ay maaaring 
dumating ay kinakailangan na bigyang alam ang kanilang mga sarili patungkol at upang obserbahan ang gayong mga restriksyon. Sa pag-access 
ng papel na ito, ang tatanggap dito ay sumasang-ayon na maging saklaw ng sinusundang mga limitasyon.
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