اولین مرحله
پیشفروش خصوصی نهادی داخلی
اولین مرحله پیشفروش داخلی توکنهای پلتفرم کارچین در تاریخ  23بهمن ماه  1397آغاز و به مدت  90روز ادامه
خواهد یافت .مخاطبان این مرحله صرفا اشخاص و نهادهای حقوقی عالقهمند به مشارکت در این پروژه هستند و
امکان فروش عمومی به اشخاص حقیقی در این مرحله وجود ندارد .سرمایهگذاران عالقهمند میتوانند با مراجعه به

سایت فراخوان مشارکت 1عالقهمندی خود به مشارکت در این پروژه را اعالم کنند .تیم کارچین پس از دریافت
درخواستها نسبت به تنظیم و برگزاری جلسات با نهادهای متقاضی اقدام خواهد کرد.

نمودار شماره  -1میزان توکنهای قابل عرضه در این مرحله

در این مرحله حداکثر به میزان  3درصد از کل توکنها معادل  30میلیون توکن با قیمت هر توکن  10سنت عرضه
خواهد شد .حداقل میزان مشارکت در این مرحله  20هزار دالر است و امکان سرمایهگذاری با مبالغ کمتر در این مرحله
وجود ندارد .مبنای قیمت دالر ،قیمت فروش روز سامانه نظارت ارز (سنا) بانک مرکزی خواهد بود .در این مرحله و به
منظور جبران ریسکپذیری مشارکت کنندگان ،پاداشهایی چند برابری برای سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است به
نحوی که متناسب با افزایش مبلغ مشارکت ،میزان توکن پاداش تخصیصی افزایش خواهد یافت .در این مرحله
سرمایهگذاران به چهار گروه سرمایهگذاران طرح یک ،دو ،سه و سرمایهگذاران راهبردی تفکیک شدهاند .میزان
سرمایهگذاری هر گروه و میزان توکن پاداش در ادامه آورده شده است .در طرحهای مختلف تشریح شده است.
1 https://carchainnet.ir/private-sale
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سرمایهگذاران طرح یک
این طرح اولین بسته مشارکت در مرحله پیش فروش
خصوصی نهادهای داخلی است .در این طرح ،میزان
سرمایهگذاری و مشارکت سرمایهگذاران رقمی بین 20
هزار دالر تا  50هزار دالر خواهد بود .مشارکت کنندگان
بر اساس این طرح به میزان  100%توکن خریداری شده،
توکن پاداش دریافت خواهند کرد .برای مثال در این طرح
با خرید  500.000توکن (سرمایهگذاری  50هزار دالر)
سرمایهگذار به میزان  500.000توکن دیگر ،پاداش
دریافت خواهد کرد و در مجموع مالک  1.000.000توکن
خواهد بود.

سرمایهگذاران طرح دو
این طرح دومین بسته مشارکت در مرحله پیش فروش
خصوصی نهادهای داخلی است .در این طرح ،میزان
سرمایهگذاری و مشارکت سرمایهگذاران رقمی بین 50
هزار دالر تا  100هزار دالر خواهد بود .مشارکت کنندگان
بر اساس این طرح به میزان  150%توکن خریداری شده،
توکن پاداش دریافت خواهند کرد .برای مثال در این طرح
با خرید  1.000.000توکن (سرمایهگذاری  100هزار دالر)
سرمایهگذار به میزان  1.500.000توکن دیگر ،پاداش
دریافت خواهد کرد و در مجموع مالک  2.500.000توکن
خواهد بود.
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سرمایهگذاران طرح سوم
این طرح سومین بسته مشارکت در مرحله پیش فروش
خصوصی نهادهای داخلی است .در این طرح ،میزان
سرمایهگذاری و مشارکت سرمایهگذاران رقمی بین 100
هزار دالر تا  200هزار دالر خواهد بود .مشارکت کنندگان
بر اساس این طرح به میزان  200%توکن خریداری شده،
توکن پاداش دریافت خواهند کرد .برای مثال در این طرح
با خرید  2.000.000توکن (سرمایهگذاری  200هزار دالر)
سرمایهگذار به میزان  4.000.000توکن دیگر ،پاداش
دریافت خواهد کرد و در مجموع مالک  6.000.000توکن
خواهد بود.

سرمایهگذاران طرح چهارم
این طرح چهارمین بسته مشارکت در مرحله پیش فروش
خصوصی نهادهای داخلی است .در این طرح ،میزان
سرمایهگذاری و مشارکت سرمایهگذاران رقمی بیش از
 200هزار دالر است .مشارکت کنندگان بر اساس این
طرح به میزان  300%توکن خریداری شده ،توکن پاداش
دریافت خواهند کرد .برای مثال در این طرح با خرید
 5.000.000توکن (سرمایهگذاری  500هزار دالر)
سرمایهگذار به میزان  15.000.000توکن دیگر ،پاداش
دریافت خواهد کرد و در مجموع مالک 20.000.000
توکن خواهد بود.
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به عالوه پاداش مضاعفی متناسب با میزان کل پیشفروش توکنها در این مرحله ،حداکثر برابر یک درصد از کل
توکنها معادل  10میلیون توکن به نسبت مبلغ مشارکت کل سرمایهگذاران ،در پایان دوره پیش فروش بین تمام
مشارکتکنندگان توزیع خواهد شد .برای مثال در صورت فروش  80%توکنهای این مرحله 80% ،توکنهای پاداش
مضاعف معادل  8میلیون توکن به نسبت بین خریداران توزیع خواهد شد .همچنین ضریب نسبت سرمایهگذاران پیشگامی
که در  45روز اول سرمایهگذاری خود را نهایی کنند و سرمایهگذاران راهبردی (سرمایهگذاران با مبالغ باالتر از  200هزار
دالر) دو برابر محاسبه خواهد شد.

توزیع  1%توکنها
معادلCarNC 10،000،000

سرمایهگذاران پیشگام
(سرمایهگذاری در  45روز اول)

2X

سرمایهگذاران راهبردی
(سرمایهگذاری بیش از  200هزار دالر)

2X

برای مثال اگر سرمایهگذاری پرداخت مبلغ مشارکت خود را در  45روز اول کمپین نهایی کند و رقمی بیش از 200
هزار دالر سرمایهگذاری کرده باشد ،در تخصیص میزان یک درصد توکن پاداش نهایی ،تعداد توکنهای دریافتیاش
با ضریب  4محاسبه خواهد شد.
برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت درخواست به سایت فراخوان مشارکت کارچین مراجعه کنید.

www.CarChainNet.ir
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