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Addendum
• Setelah mendengarkan saran dari penasihat dan komunitas, kami mengubah cara melakukan
       penjualan token.
•

Kami membagi penjualan token menjadi 8 fase selama periode 4 tahun.

• Hal ini dilakukan untuk memberikan akuntabilitas dan menunjukkan tingkat pencapaian kami
      kepada komunitas dan pemegang token.
•

Ketentuan ini berlaku sejak 31 Oktober 2017.

• Detail mengenai penjualan token akan menggantikan struktur yang sudah ada, yaitu sebagai
      berikut:
Phase 1 (2nd November 2017)
30,000,000 PYN hard-cap
Bonus:  Nov 2, 2017 – Nov 3, 2017 – 27%
  Nov 4, 2017 – Nov 30, 2017 – 18%
Fase 2 – Minggu terakhir di bulan Mei 2018
Modal PYN: 35.000.000 PYN
Bonus: 25% bonus untuk pemegang token PYN
Fase 3 – Minggu kedua di bulan November 2018
Modal PYN: 35.000.000 PYN
Bonus: 23% bonus untuk pemegang token PYN
Fase 4 – Minggu terakhir di bulan Mei 2019
Modal PYN: 35.000.000 PYN
Bonus: 21% bonus untuk pemegang token PYN
Fase 5 – Minggu kedua di bulan November 2019
Modal PYN: 35.000.000 PYN
Bonus: 19% bonus untuk pemegang token PYN
Fase 6 – Minggu terakhir di bulan Mei 2020
Modal PYN: 30.000.000 PYN
Bonus: 17% bonus untuk pemegang token PYN
Fase 7 – Minggu kedua di bulan November 2020
Modal PYN: 30.000.000 PYN
Bonus: 15% bonus untuk pemegang token PYN
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Fase 8 – Minggu terakhir di bulan Mei 2021
Modal PYN: 22.045.000 PYN
Bonus: 13% bonus untuk pemegang token PYN
Catatan
- Modal PYN mencakup semua pembayaran bonus.
- Pemegang token PYN akan menerima bonus preferensi yang terjamin dalam semua fase (mulai dari
Fase 2) dan bonus preferensi selalu lebih tinggi dari bonus untuk penjualan umum.
- Semua penjualan PYN mulai dari Fase 2 dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku plus
bonus.
- Semua PYN yang tidak terjual dalam setiap fase akan dihancurkan dan tidak akan kembali ke
persediaan token.

Tahapan Pencapaian untuk Fase 1 – 8
Fase 1
30.000.000 PYN
•

Untuk mengamankan lisensi pengiriman uang di Singapura dan memulai operasi pengiriman uang
di seluruh dunia

•

Meluncurkan kartu debit Paycent di seluruh dunia

•

Meluncurkan dompet ganda fiat dan kripto

•

Membangun lapisan abstraksi dan integrasi dengan bursa

Fase 2

35.000.000 PYN
•

Melakukan integrasi dengan Forest.ae

• Mendapatkan lisensi dan melakukan perluasan ke 5 negara – Vietnam, Pakistan, Myanmar,
       Bangladesh, dan Nepal
•

Meluncurkan mPOS

•

Melakukan merger dan akuisisi bank Filipina serta mengembangkan sistem penilaian kredit untuk
pembiayaan mikro
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Fase 3

35.000.000 PYN
•

Melakukan perluasan ke negara-negara GCC

•

Mendapatkan lisensi EMI untuk Uni Eropa

•

Meluncurkan mPOS

Fase 4

35.000.000 PYN
•

Menggandeng 30 pengembang real estate untuk menggunakan PYN sebagai metode
pembayaran untuk sewa-menyewa

•

Mengembangkan integrasi API dengan institusi, hotel, dan ritel/e-commerce untuk mPOS
Paycent

•

Melakukan perluasan ke Uni Eropa dan memulai operasi untuk mPOS

•

Mengembangkan bursa Paycent dengan Bank Pusat UEA untuk pengiriman uang

Fase 5

35.000.000 PYN
•

Melakukan perluasan ke bagian benua Afrika, Amerika Selatan dan Tengah

•

Melakukan perluasan ke AS dan Kanada

Fase 6

30.000.000 PYN
•

Mengembangkan jaringan Pembayaran Digital Gabungan untuk layanan perbankan dan
pemerintah di Timur Tengah

•

Mendapatkan lisensi untuk jaringan pengiriman uang CIS dan layanan Paycent yang dapat langsung
digunakan, termasuk pinjaman mikro
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Fase 7

30.000.000 PYN
•

Melakukan akuisisi tanah dan mendirikan Asian Blockchain Institute of Technology (ABIT)

Fase 8

22.045.000 PYN
•

Berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) untuk rantai blok yang menarget
penerbangan, logistik, dan distribusi
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Pertanyaan dan
Jawaban (Q&A)
Mengapa Paycent membagi penjualan token menjadi 8 fase?
Kami telah mendengarkan saran dari komunitas dan penasihat dan ingin memperbaiki cara kerja ICO.
Kami percaya bahwa dengan membagi penjualan token menjadi beberapa fase, para pemegang
token dapat melacak pencapaian kami dari fase ke fase sebelum berkontribusi di dalamnya. Hal ini
juga memberikan akuntabilitas dan menunjukkan tingkat pencapaian kami kepada komunitas dan
pemegang token.
Apa bedanya dengan menahan jumlah penuh dalam Escrow?
Kami percaya bahwa dengan memberikan transparansi dan memungkinkan publik untuk melacak
pencapaian kami dalam setiap fase, kami akan menarik lebih banyak pemegang token dengan minat
yang sama dibandingkan dengan hanya melakukan satu kali penjualan token.
Apakah ketentuan ini akan menguntungkan pemegang token PYN saat ini?
Semua pemegang token PYN akan mendapatkan hak preferensi untuk berpartisipasi dalam semua
fase sekaligus bonus tambahan yang jauh lebih tinggi dari bonus yang ditawarkan untuk penjualan
umum.
Berapa jumlah fase penjualan token?
Akan ada 8 fase penjualan token dalam rencana 4 tahun perusahaan kami.
Apakah ada batas atas untuk setiap fase?
Ada. Setiap fase akan memiliki batas atas seperti yang tercantum dalam addendum. Jumlah ini
mencakup semua pembayaran bonus dan hak preferensi pemegang token untuk melakukan
pembelian.
Jadi, apakah Anda menambang lebih banyak token?
Tidak. Jumlah token PYN akan tetap sama. Hanya saja, kami menawarkan jumlah token tersebut
dalam beberapa fase.
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Apakah saya bisa menunggu dan membeli token nanti?
Tentu saja. Namun, Anda akan melewatkan bonus untuk pemegang token PYN dan mungkin juga
akan melewatkan peluang untuk menghargai PYN karena penjualan PYN terkait dengan tingkat
pencapaian dan kinerja Paycent.
Apa yang terjadi jika Paycent tidak mencapai batas atas untuk setiap fase?
Sebagai bagian dari Texcent, Paycent tetap didanai secara mandiri oleh para pendirinya hingga saat
ini. Para pendiri memutuskan untuk berkontribusi dan menutup kekurangan saat dibutuhkan. Semua
token yang tidak terjual dalam setiap fase akan dihancurkan, sehingga persediaan token akan selalu
terbatas.
Berapa harga PYN dalam setiap fase?
PYN akan dijual sesuai dengan harga pasar plus bonus untuk semua fase. Para pemegang token saat
ini memiliki hak preferensi (sesuai yang tercantum dalam addendum) dan bonus preferensi akan
selalu lebih tinggi dari bonus untuk penjualan umum.
Apa itu hak preferensi?
Hak preferensi adalah hak penawaran awal untuk para pemegang token PYN saat ini berpartisipasi
dalam fase-fase penjualan token dengan bonus lebih tinggi dari bonus untuk penjualan umum.
Penjualan untuk pemegang token PYN saat ini akan dibuka 48 jam lebih awal sebelum penjualan
umum.
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1. Abstrak
Paycent adalah dompet elektronik ganda yang dapat diisi dengan mata uang kripto (seperti Bitcoin, Ether, dan
Litecoin) secara global dengan tingkat likuiditas tinggi dan mata uang fiat dalam satu aplikasi seluler. Aplikasi ini
memberikan lebih banyak pilihan penggunaan kepada pemegang mata uang kripto dan menjembatani dunia
mata uang fiat dan kripto. Dengan mengintegrasikan dompet seluler untuk mata uang fiat dan kripto serta kartu
kredit ke Paycent, Paycent diterima di 200 negara dan 36 juta titik penerimaan. Ekosistem Paycent dan mPOS
Paycent sepenuhnya memungkinkan pembayaran untuk pengeluaran rumah tangga harian seperti tagihan
utilitas, internet, dan telepon. Semua konversi dari mata uang kripto ke fiat akan dilakukan dalam waktu nyata.

2. Nilai Jual Unik (USP) dan Keunggulan Kompetitif Kami di
Pasar
Paycentos, dompet kripto dan perluasan dari dompet fiat Paycent, akan menjembatani dan menciptakan
ekosistem mata uang fiat dan kripto secara menyeluruh. Karena Paycent adalah produk yang bekerja secara
langsung, kami menyediakan jaringan tetap dan ekosistem fiat yang terus berkembang. Kami memiliki lisensi
hukum dan sedang mendiskusikan kemitraan bersama beberapa pemerintah, bank, dan perusahaan untuk
menciptakan ekosistem Paycent dan Paycentos yang lebih besar. Kami sudah berhasil menerapkannya dan
berkomitmen sepenuhnya untuk mengembangkan dompet ini. Perkembangan dalam beberapa aspek meliputi:

2.1. Lisensi Hukum
Kami sudah mendapatkan lisensi hukum di UEA dan Filipina serta pernyataan kesediaan di Singapura dan Hong
Kong. Dengan lisensi ini, kami dapat memulai operasi di negara-negara ini dan membangun basis pelanggan
kami.

2.2. Bank
Saat ini, kami sedang dalam tahapan kedua untuk mengakuisisi dan menggabungkan dua bank di Filipina untuk
menciptakan ekosistem yang lebih besar untuk Paycentos. Paycent akan berfungsi sebagai saluran online untuk
masyarakat unbanked (belum tersentuh bank). Strategi ini akan membantu kami membuka lebih banyak cabang
di Asia dan menembus pasar dengan lebih cepat.

2.3. Bursa
Kami sedang bernegosiasi untuk mengembangkan dan mendirikan bursa kami - Bursa Paycent Waktu Nyata di
Dubai di bawah pengawasan Bank Pusat UEA. Bursa akan memberikan harga dan tingkat likuiditas Paycentos
dan mata uang kripto lainnya dalam waktu nyata. Ini akan menjadi bursa kripto pertama di dunia yang didirikan
dalam bursa teregulasi.

2.4. Infrastruktur pembayaran
Kami sedang berdiskusi secara lanjut dengan Mesir dan Yordania untuk mengembangkan Jaringan Pembayaran
Digital Gabungan untuk layanan perbankan dan pemerintah dengan Paycent sebagai host online dari
infrastruktur pembayaran nasional mereka.
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2.5. Ekosistem fiat yang mapan
Lebih dari ribuan merchant kini menerima Paycent sebagai metode pembayaran online. Inilah usaha tim kami
selama setahun terakhir, dan tim kami terus berusaha untuk mengembangkan ekosistem ini.

2.6. Ekosistem kripto yang pasti
Kami telah menandatangani perjanjian dengan For Est Real Estate (forest.ae) di UEA untuk menjadi dompet
kripto pertama yang menggunakan Paycentos sebagai token pembayaran. Kami juga sedang bernegosiasi
dengan lebih dari 30 pengembang real estate untuk menerima Paycentos sebagai metode pembayaran..

3. Latar belakang Paycent
Paycent merupakan produk dari Texcent Asia Ltd. Singapura telah terpilih sebagai kantor pusat perusahaan kami.
Pertimbangan kami adalah:
•
•
•

Singapura memiliki budaya teknologi keuangan yang berkembang.
MAS (Otoritas Keuangan Singapura) menerima ide-ide dan inkubasi teknologi keuangan baru.
Asia Selatan memiliki populasi raksasa dengan tingkat penetrasi seluler yang tinggi dan terbuka untuk pasar
uang seluler, sekitar 625 juta masyarakat unbanked.

1. Makalah Kerja Penelitian Kebijakan 7255 “The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World”
(http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf)
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4. Masalah yang kami selesaikan
4.1. Memperkenalkan mata uang kripto kepada
masyarakat luas
Salah satu tujuan utama dari Texcent adalah memperkenalkan ekosistem/pasar mata uang kripto kepada
masyarakat luas. Mereka mungkin tidak memiliki pengalaman dengan mata uang kripto serta kesulitan untuk
menggunakan dan berinvestasi mata uang kripto. Selain itu, ada ketakutan akan teknologi baru dan inovatif yang
harus diatasi. Di aplikasi Paycent, pengguna menggeser dompet elektronik Paycent ke kanan untuk membeli,
menggunakan, dan berinvestasi mata uang kripto dengan antarmuka yang sederhana dan lancar. Keuntungan
dari ekosistem rantai blok/mata uang kripto akan menjadi arus besar dalam kapitalisasi pasar fiat ke mata uang
kripto, sehingga akan memperbesar ekosistem. Pemegang mata uang kripto akan diterima dengan baik seiring
mata uang kripto menjadi umum dengan perubahan yang lancar melalui Paycent dan dompet
elektronik gandanya.

4.2. Memberikan banyak pilihan penggunaan untuk
pengguna mata uang kripto
Salah satu faktor pembatas dari mata uang kripto saat ini adalah, meskipun ekosistemnya berkembang, hanya
sedikit cara menggunakan mata uang kripto dalam kehidupan sehari-hari. Dengan aplikasi Paycent, pengguna
dapat membayar tagihan utilitas dan membeli dengan mata uang kripto melalui dompet elektronik ini. Dengan
integrasi yang lancar, kami telah menambah pilihan penggunaan mata uang kripto. Mata uang kripto dapat
digunakan di 200 juta tempat dengan kartu debit Paycent opsional, termasuk penarikan ATM.

4.3. Konversi mata uang kripto menjadi fiat dan sebaliknya
dalam waktu nyata
Dengan integrasi yang lancar antarkedua dompet elektronik dalam Paycent, semua konversi mata uang kripto
ke fiat akan dilakukan dalam waktu nyata dengan menampilkan kurs pertukaran secara langsung. Hal ini dapat
menghilangkan ketakutan dan keraguan masyarakat umum yang ingin memasuki dunia mata uang kripto.
Setelah mata uang kripto dikonversi, nilainya akan segera muncul di dompet elektronik fiat Paycent mereka.
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4.4. Tanpa tunai untuk masyarakat unbanked
Dengan aplikasi dompet elektronik Paycent, masyarakat unbanked (tidak tersentuh bank) akan memiliki akses
yang mudah ke ekosistem merchant kami dan dapat membayar tagihan dengan aplikasi iOS atau Android
sederhana. Hal ini membantu masyarakat berpartisipasi dalam dunia digital bersama klien kami. Bahkan, kartu
debit bermerek kami dapat digunakan di lebih dari 200 juta tempat, termasuk penarikan ATM. Dengan Paycent,
kami membantu memberikan kebebasan mata uang untuk masyarakat unbanked. Kami memberikan
kemudahan dalam menukar mata uang fiat menjadi kripto dan sebaliknya menggunakan satu aplikasi serta
menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Dompet ini melibatkan populasi besar yang pasti akan tertinggal
saat tren tanpa tunai mulai populer.

4.5. Pembiayaan untuk masyarakat unbanked
Bank sering kali tidak menawarkan pinjaman tanpa agunan untuk masyarakat unbanked dan wiraswasta SME
baru. Solusi alternatifnya adalah pinjaman atau pembiayaan mikro. Dengan pendekatan Paycent yang sesuai,
kami akan menilai individu dan memberikan pinjaman untuk mereka.
Dengan data besar dan proses KYC, Paycent akan mengumpulkan informasi demografi dan keuangan dari
pelanggan. Selain itu, Paycent akan membangun identitas digital dari rating kredit dan skor kelayakan pengguna,
yang akan ditautkan ke profil dompet elektronik pengguna. Beberapa faktor skor meliputi:
•
•
•
•

Identitas digital dan reputasi
Riwayat media sosial
Riwayat pelunasan
Verifikasi identitas keluarga

Awalnya, pinjaman yang diberikan kepada pengguna baru bernilai kecil, tapi seiring skor reputasi mereka
meningkat, batas pinjaman akan meningkat. Media sosial dan identitas keluarga menjadi bagian dari data besar
yang akan kami kumpulkan untuk memverifikasi individu.
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5. Penjualan token besar-besaran
Menerapkan dan menggabungkan dompet elektronik kripto Paycentos kami dengan dompet elektronik fiat
Paycentos secara langsung membutuhkan sumber daya khusus. Menemukan anggota tim yang tepat dari bidang
Pengembangan hingga Hukum dan mengembangkan infrastruktur membutuhkan dana tambahan. Kami
menawarkan Penjualan Token Awal PYN (Paycentos) dan tidak mencari dana melalui metode tradisional. Hal ini
membantu komunitas berpartisipasi dalam kesuksesan kami untuk menjembatani dunia kripto dan fiat. Token
utilitas ini dapat digunakan dalam dompet elektronik ganda Paycent kapan pun Anda membutuhkan konversi
dari mata uang kripto ke fiat.

5.1. Yang ditawarkan

Kami akan menawarkan pembelian 60% dari semua token PYN yang diciptakan kepada pengguna umum pada
tanggal 2 November 2017, mulai pukul 9 pagi waktu Singapura hingga 30 November 2017. Sekitar 19% dari
token PYN akan disimpan oleh Texcent sebagai cadangan. Sisa 1% untuk imbalan akan digunakan untuk
kampanye promosi. Sekitar 10% dari token akan dialokasikan untuk pendidikan dan penelitian mengenai
teknologi rantai blok dalam semua vertikal, dan sebagian token juga akan mendanai Land Grant di Manila untuk
membangun Asian Blockchain Institute of Technology (ABIT). Visi ABIT adalah mengumpulkan pikiran-pikiran
terbaik dalam komunitas untuk mengembangkan proyek. Sisa 10% dari token PYN akan didistribusikan kepada
pendiri, karyawan, dan investor awal untuk mengamankan kepentingan jangka panjang dan penjajaran dalam
perusahaan.
Selain mendirikan Asian Blockchain Institute of Technology (ABIT), kami juga akan mendanai penelitian akademis
dan kelas pendidikan untuk pengembang bertalenta, yang nantinya akan berkontribusi dan memberikan
manfaat untuk komunitas rantai blok. Dengan komunitas rantai blok yang besar di Filipina dan negara lain, ABIT
juga mengadakan kerja sama penelitian dengan universitas lokal mengenai beragam jenis dan vertikal rantai
blok. Kelas khusus untuk rantai blok dan derivatifnya akan diadakan untuk semua mahasiswa dan pengembang
yang tertarik. Konferensi rantai blok akan diselenggarakan untuk bertukar ide dalam komunitas dan
memunculkan kesadaran masyarakat.
Semua token PYN akan dijual dengan perbandingan 1:600 ETH (1 ETH akan memberikan 600 token PYN). Mata
uang kripto lainnya dapat dikonversi ke ETH untuk membeli. Jumlah investasi minimal adalah 0,025 Ethereum.
Batas atas pembelian maksimum kami adalah 450.000 ETH. Jika jumlah ini sudah tercapai sebelum tanggal
terakhir PENJUALAN TOKEN, kami akan menghentikan penjualan. Jika jumlah ini tidak mencapai batas
pembelian maksimum, perbandingan tersebut akan berlaku untuk jumlah penjualan.
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5.2. Imbalan untuk pemegang token PYN
Pemegang token PYN akan menerima 33% dari pendapatan kurs agregat untuk mata uang kripto ke fiat dan
sebaliknya yang dikonversi melalui dompet elektronik ganda Paycent. Hal ini akan dilakukan per triwulan dengan
pemberian imbalan dalam ETH kepada pemegang PYN.
Pengguna kartu debit Paycent akan menerima tambahan 0,1% dari semua token PYN yang digunakan dalam
bentuk pengembalian token loyalti (mirip seperti cash back dari kartu kredit). Hal ini akan menciptakan distribusi
token PYN sekunder yang akan membuka pasar baru untuk PYN dengan dukungan dan peningkatan harga.
Kami TIDAK akan menciptakan token PYN baru setelah PENJUALAN TOKEN untuk mendukung pertumbuhan PYN
di pasar terbuka.
Pemegang token PYN akan menerima 33% dari total pendapatan bunga dari pinjaman mikro untuk pemberi
pinjaman Paycent. Hal ini akan dilakukan per triwulan dengan pemberian imbalan dalam ETH kepada pemegang
PYN.
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6. Skenario kasus penggunaan
Paycentos merupakan dompet yang paling mudah dan up to date untuk membeli/menjual mata uang digital
dan menggunakannya di mana pun dengan kartu Paycent. Hal ini membantu pengguna mengisi dompet dengan
mata uang lokal melalui uang tunai, kartu, transfer bank, lalu mengonversi mata uang fiat ke Bitcoin atau
Ethereum yang setara dalam waktu nyata.

1. Mengonversi mata uang fiat ke Bitcoin/Ethereum dan sebaliknya dalam waktu nyata
Tom menerima beberapa Bitcoin dari temannya sebagai hadiah pernikahan. Dia kesal karena uang ini tidak bisa
digunakan hingga sekarang. Dengan Paycentos, dia dapat mengonversi Bitcoin ke mata uang fiat lokal dalam
waktu nyata.

2. Bepergian ke belahan dunia mana pun tanpa mengkhawatirkan uang tunai
Dengan kartu Paycent, Anda dapat membayar di lebih dari 36 juta merchant di 200 negara tanpa mengkhawatirkan mata uang lokal. Dompet elektronik Paycentos akan mengonversi Bitcoin/Ether ke mata uang lokal saat
Anda menggesek kartu. Selain itu, Anda dapat menggunakan kartu di ATM MANA PUN untuk menarik mata uang
lokal dengan membayar biaya pertukaran antarmata uang yang terjangkau.

3. Bagilah tagihan atau bayarlah teman Anda
Katakan selamat tinggal pada utang. Aplikasi Paycent membantu Anda membagi tagihan dengan teman-teman
atau membayar mereka secara langsung dalam mata uang digital atau fiat tanpa biaya.

7

4. Pekerja Filipina yang tinggal di UEA
Jon tinggal di Dubai dan Ibunya tinggal di Filipina. Setiap bulan, Jon mengirimkan sebagian dari tabungannya
kepada Ibunya. Biasanya, dia pergi ke perusahaan transfer dana konvensional seperti MoneyGram dan Western
Union. Lelah dengan antrian yang panjang dan biaya yang mahal, dia mulai mencari metode pembayaran yang
andal untuk melakukan transfer cepat dengan biaya rendah.
Dia menemukan Paycent dan mendaftarkan Ibunya agar mendapatkan kartu debit Paycent. Ibunya
menggunakan kartu ini untuk membayar di lebih dari 100.000 merchant dan toko Sari-Sari di Filipina. Selain
itu, Ibunya dapat menarik uang tunai kapan pun di ATM lokal mana pun. Jika saldo kartunya hampir habis, Jon
mengisinya dengan mata uang fiat/digital.
Karena proses transfer terjadi di rantai blok, transfer terjadi di waktu nyata. Selain itu, biaya transfer sangatlah
kecil. Jon tidak lagi khawatir dan hidup dengan bahagia.

5. Menghilangkan penghalang masuk ke dunia kripto
Jia tinggal di Vietnam. Dia bekerja keras dan ingin menabung untuk keluarganya. Karena mata uang nasional
Vietnam sering berfluktuasi, Jia selalu takut menyimpan uang dalam Dong Vietnam. Bank hanya menerima mata
uang lokal. Dia sudah lama mencari solusi alternatif yang andal.
Jia dapat mendaftar di aplikasi Paycent dan melakukan e-KYC dalam waktu kurang dari 5 menit. Selain
mengirimkan dana, dia dapat menyimpan mata uang digital di dompet Paycentos-nya dan mengonversinya
kembali ke fiat dalam waktu nyata.
Meskipun dia belum pernah mendengar tentang teknologi rantai blok, aplikasi Paycent memberikan
kenyamanan untuk menggunakan teknologi ini. Dia merasa telah mengambil pilihan yang tepat.
Langkah untuk memperkenalkan mata uang kripto kepada masyarakat umum.
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7. Tahapan
7.1 Lini Waktu

7.2 Penggunaan
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• Memperoleh lisensi pengiriman uang dan dompet, seluruh lisensi perbankan dan 2 bank di
Filipina
45,000 ETH
“Hal ini akan membantu Texcent mengajukan lisensi perbankan penuh di negara-negara tempatnya beroperasi.
Saat ini, Texcent sedang dalam proses mengajukan Lisensi Keuangan di Hong Kong, Singapura, dan Malaysia.
Lisensi perbankan penuh akan membantu Texcent mengurangi biaya antarmata uang dan transfer. Selain itu,
Texcent akan lebih mudah menegosiasikan imbalan dan royalti kartu lokal untuk pengguna lokal. Di Filipina, kami
dalam tahap kedua untuk mengakuisisi dan menggabungkan dua bank agar Paycent memiliki kehadiran online,
sehingga dapat memberikan pembiayaan mikro dan perbankan dasar untuk masyarakat unbanked. Karena AS
memiliki potensi pasar yang besar untuk Texcent, kami membutuhkan modal kerja yang besar untuk
memperoleh lisensi pengiriman uang dan perbankan penuh di 50 negara bagian.”

• Akuisisi pengguna dan promosi pemasaran
157,500 ETH
Jumlah ini akan digunakan untuk memasarkan keuntungan mata uang kripto dan kemudahan yang diberikan
Paycentos agar pengguna fiat biasa memasuki dunia mata uang kripto dan dapat mengonversi kembali ke fiat
atau membayar barang sehari-hari dalam waktu nyata. Kami akan menarget negara-negara GCC di mana
terdapat proporsi kekayaan yang tinggi dalam ekosistem fiat, sehingga memudahkan penggunaan dompet
elektronik “ganda”.

• Operasional negara dan tenaga penjualan
90,000 ETH
Karena Paycent menjembatani dunia mata uang kripto dan fiat, kami membutuhkan kantor dan tenaga
penjualan untuk kemitraan dan akuisisi merchant. Hal ini memastikan bahwa Paycent memiliki ekosistem
merchant dan gerbang pembayaran yang terjamin bagi pengguna kami untuk membayar dengan mata uang
kripto atau fiat. Kami menarget 9 negara dengan biaya operasional 10.000 ETH per negara.
• Merchant acquisition and strategic partnerships
90,000 ETH
Jumlah ini akan digunakan untuk kemitraan strategis sehingga pengguna Paycent dapat memiliki ekosistem
merchant langsung, sehingga dapat menggunakan dan menukarkan mata uang kripto di pasar domestik. Selain
itu, tenaga penjualan kami akan mengajak toko lokal kecil menggunakan mPOS Paycent yang menerima mata
uang kripto dan fiat Paycent. Hal ini akan menciptakan ekosistem pasar di sekitar pengguna Paycent.
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• Technical development and integration costs
67,500 ETH
Integrasi dengan bursa rantai blok sangatlah teknis dan membutuhkan teknisi yang ahli untuk membangun dan
menjalankannya. Proyek intensif ini akan membangun sebuah abstraksi pada lapisan, sehingga pertukaran di
masa mendatang dapat dilakukan secara langsung dengan kerangka dompet elektronik Paycent kami. Semua
biaya integrasi lain dari dompet elektronik kami digunakan untuk integrasi dengan institusi tradisional seperti
perusahaan utilitas, internet, sekolah, dan badan pemerintah daerah. Situs retail dan e-commerce akan
diintegrasikan melalui agregator regional atau lokal.

8. Informasi produk
“Di Texcent, kami bertujuan untuk menjadi pemimpin global dalam transaksi seluler tanpa
tunai sepenuhnya.”

8.1. Apa itu Paycent?
Paycent adalah platform keuangan dari Texcent, sebuah perusahaan yang berpusat di Singapura dan bergerak di
bidang aplikasi seluler yang terintegrasi penuh. Paycent bertujuan untuk menjadi pemimpin global dalam
transaksi seluler tanpa tunai sepenuhnya. Paycent beroperasi dalam bidang yang sepenuhnya virtual dan terdiri
dari dua aplikasi: satu untuk pengguna dan satu untuk merchant. Kami menawarkan platform pembayaran
digital yang aman dan mudah kepada pengguna dan merchant, sehingga Anda dapat mengirimkan dan
menerima dana, berbelanja, serta membayar tagihan tanpa uang tunai atau kartu kredit.
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8.2. Apa itu Paycentos?
Paycentos adalah dompet kripto yang membantu pengguna menukarkan mata uang fiat dan kripto dengan
mudah. Dompet elektronik Paycentos merupakan pengubah tren utama yang memungkinkan pengguna untuk
membeli, menyimpan, mentransfer, dan membayar dengan aset rantai blok melalui ponsel pintar mereka atau
kartu debit fisik Paycent di lebih dari 200 negara dan 36 juta merchant.
Paycent bertujuan untuk dan berusaha memberikan akses ke beragam aset rantai blok dan mata uang fiat
kepada penggunanya dalam waktu nyata dengan mudah dan nyaman sekaligus tetap menerapkan standar
keamanan tertinggi dalam industri ini.
Karena aplikasi Paycent dikembangkan di platform terdesentralisasi, pengguna dan merchant dapat bertukar
aset satu sama lain dengan mudah. Hal ini menghilangkan risiko dan penipuan dalam solusi tersentralisasi di
pasar saat ini.
La conversión de criptodivisas se realizará de manera automática durante la transacción. La aplicación Paycent
funciona como un intercambio a través del cual los usuarios pueden convertir todo tipo de criptodivisas a fichas
Paycentos y viceversas sin tener que pagar comisiones. Los usuarios pueden escoger entre distintas
criptomonedas para cualquier transacción o compra a través de la aplicación.

Keunggulan Produk
• Multi-aset (kompatibel dengan aset rantai blok apa pun dan diterima oleh dompet Paycentos)
• Aset tetap berada dalam mata uang kripto di dompet Paycentos
• Biaya pertukaran asing dan transaksi yang paling terjangkau
• Penyimpanan terdesentralisasi dan tepercaya
• Akses global ke 36 juta merchant online dan offline di 200 negara
• Pembayaran sewa untuk semua properti persewaan Forest.ae di Paycentos
Pengguna mendapatkan imbalan sebesar 0,1% untuk setiap transaksi pembelian. Insentif ini akan ditransfer ke
pengguna dalam bentuk token PYN setiap bulannya, sehingga memberikan peluang untuk menjadi pemegang
token PYN dan menerima lebih banyak keuntungan dari nilai token (lihat bagian di bawah berjudul “Penjualan
Awal Token Paycent” untuk detail lebih lanjut). Di masa mendatang, Paycent bertujuan untuk mendistribusikan
imbalan dalam waktu nyata.
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8.3. Apa itu mPOS Paycent?
mPOS Paycent memberikan kebebasan kepada merchant untuk menerima mata uang kripto dari pengguna kami
dengan dompet kripto Paycent atau dompet kripto pribadi lainnya. Hal ini memberikan merchant pilihan
untuk menyimpannya dalam mata uang kripto atau mengonversinya ke fiat dalam waktu nyata. Merchant dapat
menghemat MDR kartu biasa jika bertransaksi dalam ekosistem kripto. Ini merupakan margin tambahan untuk
merchant yang tidak ingin menyimpan uang tunai tetapi terbatas karena margin rendah dan MDR tinggi yang
dibebankan oleh penyedia kartu/bank.

mPOS - versi perluasan:
Untuk mengukur penerimaan mata uang kripto untuk semua merchant dalam semua kategori, kami
menciptakan gerbang jaringan kripto Paycentos. Paycentos dapat langsung digunakan dalam sistem POS yang
sudah ada, sehingga menguntungkan merchant dalam menerima pembayaran melalui VISA, MC, AMEX, JCB,
Union Pay, dan mata uang kripto. Perusahaan dalam bidang retail, hotel, dan perjalanan dapat
menyesuaikannya sesuai kebutuhan. mPOS akan tersedia di situs web dan Android/iOS. Merchant yang
menggunakan gerbang jaringan/mPOS kami akan terdaftar dalam daftar Kategori Merchant dalam platform.
Selain itu, merchant dapat mempromosikan produk dan layanan mereka ke ribuan pengguna mata uang kripto
di seluruh dunia.
Bursa kami merupakan unsur penting yang menawarkan kurs pertukaran kompetitif ke USD, EUR, GBP, SGD, dan
lainnya dalam platform merchant Paycent kami. Kami menawarkan kurs terbaik untuk menukar mata uang FIAT
ke kripto. Daftar mata uang dalam sistem kami mencakup EUR, USD, GBP, SGD, MYR, won, dan banyak lainnya.
Onboarding of Merchants take no longer than 24 hours. Technical bandwidth for merchants to integrate the
gateway takes 1-2 hours and there’s total technical support provided during the development phase.
Keuntungan bagi merchant adalah mereka tidak perlu lagi membayar MDR yang tinggi dan dapat
memperkenalkan merek dan penawaran mereka secara global.
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8.4. Kartu debit Paycent

Memungkinkan mata uang kripto untuk digunakan di mana pun dan kapan pun

Kartu Paycent bertujuan untuk dan berusaha memberikan akses ke beragam aset rantai blok dan mata uang fiat
dengan mudah dalam waktu nyata sekaligus tetap menerapkan standar keamanan tertinggi dalam industri ini.
Pengguna kami memperoleh kartu Paycent (fisik dan virtual), yaitu kartu debit yang juga menggunakan dompet
Paycentos (terhubung ke Kartu), sehingga dapat diisi menggunakan kartu kredit, debit, dan transfer bank.
Dompet dapat diisi dengan aset rantai blok seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dash (DASH), ERC20 saat ini
dan aset digital berharga lainnya. Seiring waktu, kartu debit akan berfungsi seperti kartu kredit
(setelah memperoleh lisensi perbankan).
Masyarakat unbanked (tidak tersentuh bank) dan underbanked (tersentuh bank tetapi masih terbatas) dapat
menggunakan metode seperti mesin kios dan deposit tunai untuk mengisi dompet Paycent mereka, sehingga
dapat ditransfer ke dompet Paycentos. Kini, mata uang fiat sudah dapat dikonversi ke aset kripto. Lalu, aset
kripto dalam kartu debit dapat digunakan secara online dan offline.

Kemitraan sinergis dan strategis dari kartu pembayaran dengan perusahaan penyedia dan pemroses kartu
terkemuka membantu perusahaan memfasilitasi penggunanya untuk bertransaksi dan membayar layanan apa
pun di 200 negara dan 36 juta merchant (titik penerimaan). Selain itu, pengguna dapat menarik tunai dari ATM.
Pengguna Paycent dapat menggunakan aset BTC, ETH, DASH, atau ERC20 mereka melalui kartu debit Paycent
(dompet Paycentos) secara online dan offline, di mana pun yang menerima kartu.
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Karena aplikasi Paycent dikembangkan di platform terdesentralisasi, pengguna dan merchant dapat bertukar
aset satu sama lain dengan mudah. Hal ini menghilangkan risiko dan penipuan dalam solusi tersentralisasi di
pasar saat ini.
Konversi aset kripto ke fiat dilakukan secara otomatis saat melakukan transaksi. Dompet Paycent berfungsi
sebagai bursa di mana pengguna dapat mengonversi semua jenis aset rantai blok dengan mudah ke token
Paycentos dan sebaliknya tanpa biaya apa pun. Pengguna dapat memilih aset kripto yang berbeda untuk
transaksi khusus apa pun atau membeli dari dompet Paycent. Pengguna mendapatkan kartu debit Paycent
virtual yang dibuat dan dapat digunakan di aplikasi Paycent saat dompet multi-mata uang kripto dibuat. Kartu
fisik dapat dipesan dari aplikasi.
Mengirimkan mata uang kripto antarpengguna aplikasi Paycent bersifat gratis dalam waktu nyata dengan
menampilkan kurs secara langsung kepada penerima.
Sebanyak 10.000 kartu debit Paycent pertama akan diterbitkan di Asia Pasifik, CIS, Eropa, dan UK mulai tanggal
10 April 2018-30 April 2018. Kartu debit Paycent ini akan dibagi menjadi kartu Solitaire, Sapphire, dan Ruby.
Kartu debit Solitaire dan Sapphire akan diterbitkan tanpa biaya untuk kontributor awal yang telah
menginvestasikan lebih dari 500 ETH dan 100 ETH. Kartu debit Ruby diterbitkan dengan biaya USD15 per kartu.

KARTU DEBIT PAYCENT
1. KARTU SOLITAIRE PAYCENT
Ini adalah kartu edisi terbatas untuk pemegang token Paycentos (PYN)
yang menginvestasikan 500 ETH atau lebih dalam proyek. Kartu ini
memiliki batas penggunaan US $100.000 dan batas penarikan sebesar
US $5.000 selain beragam imbalan tambahan untuk pemegang token.
Penerbitan dan pengiriman kartu bersifat gratis.

2. KARTU SAPPHIRE PAYCENT
Kartu ini didesain untuk pemegang token PYN yang menginvestasikan
100 ETH atau lebih dalam proyek. Kartu ini memiliki batas penggunaan
US $50.000 dan batas penarikan sebesar US $3.000. Penerbitan dan
pengiriman kartu bersifat gratis.

15

3. KARTU RUBY PAYCENT
Kartu ini dapat diterbitkan melalui aplikasi oleh pengguna sebagai
kartu virtual Ruby Paycent atau pengguna dapat memesannya. Kartu
ini memiliki batas penggunaan US $5.000 dan batas penarikan sebesar
US $1.000.

8.5 Kerangka waktu nyata Paycentos
Lapisan Kerangka Waktu Nyata Paycent akan menjadi fondasi bursa yang akan kami kembangkan bersama Bank
Pusat UEA. Dengan bursa di bawah manajemen gabungan Bank Pusat UEA dan Texcent, Paycentos harus
membayar layanan yang dilakukan oleh bursa. Dengan Forest.ae dan orientasi ekosistem real estate untuk
menerima Paycentos sebagai mata uang kripto utama, permintaan dan penghargaan terhadap Paycentos
terjamin.
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9. Alur pengguna
9.1. Alur pengguna mata uang fiat ke kripto

9.2. Alur pengguna mata uang kripto ke fiat

9.3. Alur total
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10. Program pembelian kembali dan potongan
10.1. Dengan MDR mPOS kami sebesar 1,1%
(a) Mata uang kripto non-Paycentos
•

1% dibayarkan kepada Paycent untuk biaya operasional.

• 0,1% digunakan untuk membeli kembali Paycentos secara langsung dari pasar per triwulan, lalu dilikuidasi 		
langsung. Hal ini akan dilakukan selama lima tahun pertama merchant menggunakan mPOS kami. Setelah itu,
merchant hanya akan dibebankan MDR 1% dan tidak akan menjadi bagian dari program pembelian kembali.
Karena kami akan mengembangkan ekosistem merchant, jumlah merchant yang berkontribusi dalam program 		
pembelian kembali akan meningkat.
(b) Mata uang kripto Paycentos
•

0,1% dibayarkan kepada Paycent untuk biaya operasional.

•

1% dikembalikan kepada pengguna dalam bentuk “pengembalian token” dan didepositkan ke dompet
Paycentos per triwulan. Hal ini dilakukan untuk mendorong pengguna dompet elektronik Paycentos kami 		
berpindah ke Paycentos sebagai mata uang kripto utama, sehingga meningkatkan permintaan.

10.2. Dengan MDR mPOS kami sebesar 1,5%
•

1% dibayarkan kepada Paycent untuk biaya operasional.

•

0,5%digunakanuntukmembeli kembali Paycentossecaralangsungdaripasarpertriwulan,laludilikuidasilangsung.

•

Dengan pengembalian dan likuidasi persediaan Paycentos yang terbatas, kami berharap agar

•

Paycentos menjadi peluang menarik dengan persediaan yang menurun dan potensi kenaikan nilai yang tinggi.

•

Kami telah menandatangani perjanjian dengan Forest.ae untuk menjadi satu-satunya dompet elektronik
mata uang kripto mereka untuk mengumpulkan biaya sewa dari properti persewaan mereka di seluruh GCC
melalui Paycentos. Kami telah menegosiasikan tingkat MDR khusus selama lima tahun pertama.
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11. Ringkasan penjualan

Catatan:
•

Paycent tidak AKAN menciptakan token PYN baru setelah Penjualan Awal Token Paycent.

•

Semua token PYN yang tidak terjual akan dilikudasi.
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12. Pencapaian
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13. Lokasi kantor
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Cobalah aplikasi Paycent kami

Dompet elektronik kripto kami akan diintegrasikan ke aplikasi dasar ini.

MITRA

TIM
Sumedha Goel

Presiden dan Founder

Menjabat sebagai co-founder dan CEO selama lebih dari 9 tahun di Asian Investments
Group Middle East. Sumedha adalah pengamat Bitcoin awal yang percaya dengan masa
depan pembayaran digital. Sumedha adalah blogger setia dan saat ini sedang menulis
buku tentang perjalanan hidupnya setelah kehilangan suaminya yang terkena kanker.
Svetlana Umarova

Wakil Presiden dan Co-Founder

Menjabat sebagai founder dan presiden selama lebih dari 9 tahun di Asian Investments
Group Middle East yang berkembang menjadi konglomerat bernilai miliaran dolar di
bawah kepemimpinannya. Svetlana percaya bahwa rantai blok dan mata uang kripto adalah masa depan dan keduanya akan terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Svetlana adalah investor dan traveler yang cerdas.
Brian Tan
CEO
Berpengalaman dalam kemitraan strategis dan pengembangan perusahaan dengan riwayat kerja yang terbukti dalam industri pembayaran. Brian adalah manajer profesional
yang luar biasa dan merupakan lulusan dari University of Southern Queensland. Brian
adalah investor awal dalam ekosistem Bitcoin sejak tahun 2013.
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Nitin Gupta
COO
Profesional di bidang pembayaran dan teknologi keuangan dengan pengalaman lebih
dari 9 tahun. Ahli dalam meningkatkan pendapatan, mengembangkan saham pasar, dan
meningkatkan kinerja merek melalui pemasaran strategis, kemitraan, dan pengembangan
produk baru.
Arthur Munsayac
CIO
Memiliki pengalaman lebih dari 2 dekade di bidang TI dan lebih dari 7 tahun sebagai CIO
AIG Middle East. Arthur telah terlibat dalam beberapa startup di UEA, Singapura, dan
Filipina, mulai dari proses konseptualisasi hingga finalisasi. Arthur mengelola tim pengembang perangkat lunak yang sangat terampil dan terdiri dari 40 profesional. Saat ini, Arthur
mengembangkan kebijakan keamanan infrastruktur AWS berdasarkan standar DSS PCI
Bank Pusat.
Helen Laylo
Kepala Perusahaan dan Humas
Memiliki pengalaman 16 tahun di bidang sumber daya manusia dan humas. Helen bertanggung jawab untuk memperkuat kehadiran perusahaan di seluruh Asia dan belahan
dunia lainnya. Seorang profesional yang selalu mementingkan passion dan kerja keras
dalam semua hal.
Helen memiliki gelar S1 di bidang pendidikan komputer.
Vishal Taneja

Manajer Pengembangan Bisnis

Pengamat rantai blok dan teknologi dengan pengalaman langsung selama 3,5 tahun di
bidang bisnis dan strategi dalam industri pembayaran dan pasar konsumen. Sebelumnya,
Vishal bekerja dengan dompet MobiKwik sebagai pengembang bisnis untuk menjadikan
India masyarakat tanpa uang tunai.
Dia memiliki gelar S1 dari Delhi College of Engineering, India.
Hassan Alshiek

Kepala Bagian Teknis

Pengembang perangkat lunak yang terampil dengan pengalaman selama 7 tahun di bidang
pengembangan aplikasi. Hassan adalah kepala bagian teknis dengan keahlian di bidang
pengembangan arsitektur dan desain basis data. Saat ini, Hassan mengelola tim yang
terdiri dari 20 profesional. Hassan memiliki pengetahuan mendalam tentang penerapan
logika bisnis.
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Alexander Virtucio

Arsitek Perangkat Lunak Senior

Memiliki pengalaman 7 tahun di bidang pengembangan aplikasi. Alex adalah anggota tim
yang dapat bekerja bahkan dengan tenggat waktu singkat. Alex adalah arsitek perangkat
lunak senior dengan keahlian di bidang arsitektur aplikasi dan infrastruktur. Alex telah
menduduki jabatan kepala selama lebih dari 4 tahun.
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PENASIHAT
Peter Bergstorm
Pengamat dan investor awal dalam ekosistem Bitcoin sejak tahun 2011. Bergabung
dengan Bitcoin Foundation (AS) pada tahun 2014, sebagai evangelist dan penggalang
dana, lalu mendirikan BitBlock Ventures, sebuah perusahaan pengembang rantai blok,
ICO, dan kontrak cerdas yang berpusat di Singapura. Sebelumnya, Peter meniti karier
sebagai eksekutif publikasi perangkat lunak dengan pengalaman lebih dari 20 tahun
di Microsoft (pusat) dan Sony (Eropa), serta menjabat sebagai founder/CEO di Giant
Media Group yang berpusat di Los Angeles.
Aaron Lam
Warga negara Singapura yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang
keuangan perusahaan, pajak, dan audit. Aaron mengawali kariernya bersama
PricewaterhosueCoopers di bagian departemen pajak dan audit yang melaksanakan
kepatuhan dan saran pajak sekaligus audit perundang-undangan dan khusus untuk
klien di beragam industri, terutama minyak dan gas, elektronik, perdagangan, logistik,
dan manajemen investasi. Antara tahun 1996-2007, Aaron bekerja dengan perusahaan
keuangan Vickers Ballas, OUB, dan PricewaterhouseCoopers, di mana dia
menyarankan transaksi keuangan perusahaan lintas-batas di Asia. Pada tahun 2007,
Aaron bergabung dengan Grup Penasihat Perusahaan UBS. Dia mengelola wilayah Asia
Tenggara dan terlibat dalam beragam transaksi lintas-batas di negara-negara ini dan
dalam Asia.
Surajh GV
Memiliki pengalaman langsung selama lebih dari 17 tahun di bidang perdagangan
maritim dan komoditas dengan latar belakang keuangan. CFO di Blue Line Shipping
Group, Dubai / Penasihat Proyek & Keuangan di Alphard Maritime Group, Singapura,
Dubai & Mumbai / Direktur Non-Eksekutif di Portdesk.com, Noida & Dubai / Penasihat
di DBC Shipping, Dubai / Bekerja dengan Medsugar Diabetic Clinics & Vision Capital
NBFC, Chennai untuk investasi dan perluasan.
Sebelumnya, Surajh menjabat sebagai manajer keuangan senior selama 9 tahun di
Emirates Trading Agency LLC, Dubai, sebuah perusahaan perdagangan dan pengiriman
di UEA.
•
•
•

gelar S1 di bidang commerce dari University of Madras
akuntan profesional (CA) dari India
auditor sistem informasi tesertifikasi dari ISACA (AS)
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Susheel Balakrishnan
Ahli transformasi dengan pengembangan individu dan organisasi berbasis wawasan.
Eksekutif bisnis dengan pengalaman 25 tahun di beragam bidang dan riwayat
panjang bersama Procter & Gamble dan Yum/KFC/Pizza Hut di Timur Tengah,
Afrika, Cina, dan India. Anggota dari tim kepemimpinan bisnis senior multi-etnik
selama lebih dari 20 tahun dengan peran sebagai konsultan sumber daya manusia,
TI, dan bisnis yang rumit. Belum lama ini, Susheel memperkenalkan praktik kepemimpinan dan pengembangan manajemen, menjalankan Cricket Academy, dan
melakukankemitraan dalam bisnis konsultasi restoran, yang mengedepankan
semangat wirausaha dalam bidang pengembangan manusia dan organisasi. Susheel
memandustartupdan membantu wirausahawan baru menyusun jajaran direktur,
penasihat, dan tim senior. Susheel memiliki keahlian mendalam di bidang efektivitas
organisasi, manajemen kinerja, pengembangan talenta, dan layanan pelanggan di
bidang perhotelan, retail, dan barang yang bergerak cepat.
E. Ahmad Altarawneh
An Excellence & quality Professional, Certified Design Thinker, Future Forecaster,
Trends Analyst, Business Data Scientist, Use Case Expert in IOT & Responsive Smart
City, Facilitator, SME Builder, Coach, Mentor, Professional Business Developer, Customer Experience Designer, Strategy, Organizational Excellence, Learning & Performance
Expert, Crisis, Emergency & Disaster Management Expert, Professional Engineer, People With Disabilities & Inclusive Society expert, and Keynote Speaker.
•
•
•

Graduated from the University Of Alabama at Birmingham, Alabama, USA
MBA from The University of Wales, U.K.
Doctorate degree in Responsive Smart City from Walden University, USA.

Achievement, Association & Innovation
•
•
•

ASQ, APMP, PMI, RMC, KMI, EFQM, FIDIC, American Value Engineering Society
(SAVE), The American Society of Civil Engineers (ASCE), The Arab Association of
Engineers, ATD (previously ASTD), IIBA, Axilos, IIP and lately ICAO & IATA.
102 Use Cases in IOT, The Connected Concept & Blockchain
Globalization of 68 Irish Companies into the MENA Region, and helped achieve
over $180 million in contracts
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Rasool Verjee BA LLB
Opportunistic Serial Entrepreneur with a depth of experience in telecommunications,
with an interest in emerging technologies and an extensive diverse global network.
He holds degrees in Law from Cambridge University. His career has been marked by
early adoption of emerging technologies recently focusing on blockchain’s disruptive
potential to reshape and transform businesses and the growing public interest in
Bitcoin and cryptocurrencies.
He has delivered high returns on equity from start-up operations as evidenced by
Telemagix, Canada’s first interactive Information service; Telepersonals that went on
to become LavaLife Inc: North America’s leading provider of phone and online
Dating Services. World Phone Inc: that partnered with Tier One carriers including
AT&T, Teleglobe Canada and Codetel; Atlas Telecom Network a leader in Wholesale
VOIP Termination; MobileMiser Inc: a disruptive service helping consumers reduce
their international cell phone charges.
He is an Advisor to several companies planning to launch ICO’S and a partner in a
Blockchain Consultancy company.
Anupam Ratha
A domain expert in Security, Anupam has worked extensively in the areas of Digital
Identity Authentication, and Online Fraud & Risk Management. With over 17 years of
experience in product engineering, product management, business development, and
project management, Anupam has built and successfully delivered security solutions
to Financial institutions and Enterprises globally. As the co-founder and CTO of
EZMCOM, he is responsible for the design and delivery of many of the company’s
security products and technologies to its customers.
Anupam is an inventor with a U.S. Patent 8868909 and holds a degree in Computer
Engineering from the Army Institute of Technology in India.
Jae Kim
Jae Kim is the founder of Coinmong.com, South Korea’s leading ICO news and reviews
website. He is an entrepreneur and blockchain technology evangelist to Korea. He
holds over 20 years of e-commerce experience in building websites in USA, Korea and
China. He is also a Youtube influencer and an advisor to many successful blockchain
projects.
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Justin Jovanovic
Justin is the Chief Operating Officer and equity partner of investFeed - the social
epicenter of the cryptocurrency community, which is currently in alpha and set to
launch early Q1 2018. Justin is a master strategist, playing a a pivotal role executing and
managing the direction of the investFeed community, focusing on partnerships, data
analytics, marketing, community management, and growth of organic culture. Justin
has been a part of several successful ICOs, including investFeed, and has a lengthy
background in finance and traditional equities. Previously, Justin had created and
managed a disruptive software development and event sales company while
consulting for numerous NYC-based startups. Justin’s passions include marketing,
trading and investing, particularly in emerging technology, and in his spare time, Justin
enjoys fitness, travel, and modern art.
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PEMBERITAHUAN PENTING (PENYANGKALAN)
SILAKAN MEMBACA BAGIAN INI DAN BAGIAN SELANJUTNYA YANG BERJUDUL “PENYANGKALAN TANGGUNG
JAWAB”, “TIDAK ADA PERNYATAAN DAN JAMINAN”, “PERNYATAAN DAN JAMINAN OLEH ANDA”, “PERINGATAN
MENGENAI PERNYATAAN BERWAWASAN KE DEPAN”, “INFORMASI PASAR DAN INDUSTRI DAN TIDAK ADA IZIN
DARI ORANG LAIN”, “TIDAK ADA SARAN”, “TIDAK ADA INFORMASI ATAU PEMBARUAN LEBIH LANJUT”, “BATASAN
DISTRIBUSI DAN PENYEBARAN”, “TIDAK ADA PENAWARAN SEKURITAS ATAU PENDAFTARAN”, DAN “RISIKO DAN
KETIDAKPASTIAN” DENGAN TELITI.
JIKA MEMILIKI KERAGUAN ATAS TINDAKAN YANG HARUS DIAMBIL, ANDA SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
PENASIHAT HUKUM, KEUANGAN, PAJAK ATAU PROFESIONAL LAINNYA.
Token PYN tidak ditujukan untuk menawarkan sekuritas dalam yurisdiksi mana pun. Laporan Resmi ini bukan
merupakan prospektus atau dokumen penawaran apa pun dan tidak ditujukan untuk menawarkan sekuritas
atau mengajak untuk berinvestasi sekuritas dalam yurisdiksi mana pun.
Laporan Resmi ini bukan merupakan bagian dari pendapat apa pun mengenai saran untuk menjual atau ajakan
penawaran apa pun oleh distributor/vendor token PYN (“Distributor”) untuk membeli token PYN apa pun, dan
bagian mana pun dari laporan resmi ini maupun bentuk presentasinya tidak bisa dijadikan dasar atau diandalkan
untuk mengambil keputusan kontrak atau investasi apa pun.
Distributor adalah afiliasi dari Texcent Asia Pte. Ltd. (“Paycent”) dan akan menggunakan semua dana penjualan
token PYN untuk mendanai proyek, bisnis, dan operasi Paycent.
Siapa pun tidak diwajibkan untuk memasuki kontrak atau komitmen hukum apa pun yang mengikat terkait
pembelian dan penjualan token PYN, dan mata uang kripto atau bentuk pembayaran lainnya tidak bisa diterima
sebagai dasar dari Laporan Resmi ini.
Perjanjian apa pun antara Distributor dan Anda sebagai pembeli, dan terkait penjualan dan pembelian token
PYN apa pun (sesuai yang tertera dalam Laporan Resmi ini) hanya akan diatur oleh dokumen terpisah yang
menyatakan syarat dan ketentuan (“S&K”) perjanjian tersebut. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara S&K dan
Laporan Resmi ini, S&K akan berlaku.
Tidak ada otoritas pengawas yang telah memeriksa atau menyetujui informasi yang tertera di dalam Laporan
Resmi ini. Tidak ada tindakan yang telah dan akan diambil di bawah hukum, ketentuan hukum, atau
peraturan dari yurisdiksi mana pun. Publikasi, distribusi, atau penyebaran dari Laporan Resmi ini kepada Anda
tidak menandakan kepatuhan terhadap hukum, ketentuan hukum, atau peraturan yang berlaku.
Terdapat risiko dan ketidakpastian dalam Paycent dan/atau Distributor serta bisnis dan operasinya, token PYN,
Penjualan Awal Token Paycent, serta dompet Paycent dan Paycentos (masing-masing sesuai yang tertera dalam
Laporan Resmi ini).
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Bagian mana pun dari Laporan Resmi ini tidak boleh direproduksi, didistribusikan, atau disebarkan tanpa
menyertakan bagian ini dan bagian selanjutnya yang berjudul “Penyangkalan Tanggung Jawab”, “Tidak Ada
Pernyataan dan Jaminan”, “Pernyataan dan Jaminan oleh Anda”, “Peringatan Mengenai Pernyataan Berwawasan
ke Depan”, “Informasi Pasar dan Industri dan Tidak Ada Izin dari Orang Lain”, “Ketentuan yang Digunakan”,
“Tidak Ada Saran”, “Tidak Ada Informasi atau Pembaruan Lebih Lanjut”, “Batasan Distribusi dan Penyebaran”,
“Tidak Ada Penawaran Sekuritas atau Pendaftaran”, dan “Risiko dan Ketidakpastian”.

PENYANGKALAN TANGGUNG JAWAB
Hingga batas maksimal yang diizinkan oleh hukum, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku, Paycent dan/
atau Distributor tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, khusus, insidental, konsekuensial, atau
kerugian lain apa pun dalam perlawanan hukum, kontrak, atau lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada
kehilangan pendapatan, penghasilan, atau keuntungan, dan kerugian penggunaan atau kehilangan data) yang
muncul akibat atau terkait dengan penerimaan dan kepercayaan Anda atas Laporan Resmi ini atau bagiannya.

TIDAK ADA PERNYATAAN DAN JAMINAN
Paycent dan/atau Distributor tidak membuat atau berusaha membuat, dan dengan demikian, menyangkal pernyataan, jaminan, atau usaha dalam bentuk apa pun kepada entitas atau individu mana pun, termasuk
pernyataan, jaminan, atau usaha apa pun terkait kebenaran, akurasi, dan kelengkapan informasi apa pun yang
tertera dalam Laporan Resmi ini.

PERWAKILAN DAN JAMINAN
Dengan mengakses dan/atau menyetujui kepemilikan informasi apa pun dalam Laporan Resmi ini atau
bagiannya (sesuai dengan keadaan), Anda menyatakan dan menjamin kepada Paycent dan/atau Distributor
sebagai berikut:
(a) Anda menyetujui dan mengakui bahwa token PYN tidak menawarkan sekuritas dalam bentuk apa pun dalam
yurisdiksi mana pun;
(b) Anda menyetujui dan mengakui bahwa Laporan Resmi ini tidak menawarkan prospektus atau dokumen
penawaran apa pun dan tidak ditujukan untuk menawarkan sekuritas dalam yurisdiksi mana pun atau ajakan
untuk berinvestasi sekuritas, dan Anda tidak diwajibkan untuk memasuki kontrak atau komitmen hukum apa
pun yang mengikat, serta mata uang kripto atau bentuk pembayaran lainnya tidak bisa diterima sebagai dasar
dari Laporan Resmi ini;
(c) Anda menyetujui dan mengakui bahwa tidak ada otoritas pengawas yang telah memeriksa atau menyetujui
informasi yang tertera dalam Laporan Resmi ini, tidak ada tindakan yang diambil di bawah hukum, ketentuan
hukum, atau peraturan dari yurisdiksi mana pun, serta publikasi, distribusi, atau penyebaran dari Laporan Resmi
ini kepada Anda tidak menandakan kepatuhan terhadap hukum, ketentuan hukum, atau peraturan yang berlaku;
(d) Anda menyetujui dan mengakui bahwa Laporan Resmi ini, pelaksanaan dan/atau penyelesaian Penjualan
Awal Token Paycent, atau perdagangan token PYN di masa mendatang di bursa mata uang kripto apa pun, tidak
akan dianggap, ditafsirkan, atau diartikan oleh Anda sebagai indikasi keuntungan dari Paycent dan/atau
Distributor, token PYN, Penjualan Awal Token Paycent, dan dompet Paycent dan Paycentos (masing-masing
sesuai yang tertera dalam Laporan Resmi ini);
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(e) distribusi atau penyebaran Laporan Resmi ini, bagian mana pun maupun salinannya kepada Anda,
tidak dilarang atau dibatasi oleh hukum, ketentuan hukum, atau peraturan yang berlaku dalam
yurisdiksi Anda, dan apabila terdapat batasan apa pun terkait kepemilikannya, Anda menghormati dan mematuhi
semua batasan tersebut dengan risiko sendiri, tanpa tanggung jawab kepada Paycent dan/atau Distributor;
(f) Anda menyetujui dan mengakui bahwa apabila Anda ingin membeli token PYN apa pun, token PYN tidak akan
dianggap, ditafsirkan, diklasifikasikan, atau diartikan sebagai:
(i) jenis mata uang apa pun selain mata uang kripto;
(ii) surat utang, stock, atau saham yang diterbitkan oleh siapa pun atau entitas mana pun
(baik Paycent dan/atau Distributor);
(i) hak, pilihan, atau derivatif terkait surat utang, stock, atau saham tersebut;
(ii) unit dalam skema investasi kolektif;
(iii) units in a collective investment scheme;
(iv) unit dalam trust bisnis;
(v) derivatif unit dalam trust bisnis; atau
(vi) sekuritas atau kelas sekuritas lain apa pun.
(g) Anda sepenuhnya menyadari dan memahami bahwa Anda tidak berhak untuk membeli token PYN apa pun
apabila merupakan warga negara, penduduk (subjek pajak atau lainnya), atau pemegang kartu hijau Amerika
Serikat, warga negara atau penduduk Republik Singapura, atau warga negara atau penduduk Republik India;
(h) Anda memiliki pemahaman dasar mengenai operasi, fungsi, penggunaan, penyimpanan, mekanisme
pemindahan, dan karakteristik material lain dari mata uang kripto, sistem perangkat lunak berbasis rantai lunak,
dompet mata uang kripto, atau lainnya terkait mekanisme penyimpanan token, teknologi rantai blok, dan
teknologi kontrak cerdas.
(i) Anda sepenuhnya sadar dan memahami bahwa apabila Anda ingin membeli token PYN apa pun, terdapat
risiko dalam Paycent dan Distributor serta bisnis dan operasinya, token PYN, Penjualan Awal Token Paycent, serta
dompet Paycent dan Paycentos (masing-masing sesuai yang tertera dalam Lembar Resmi ini);
(j) Anda menyetujui dan mengakui bahwa baik Paycent maupun Distributor tidak bertanggung jawab atas
kerugian tidak langsung, khusus, insidental, konsekuensial, atau kerugian lain apa pun dalam perlawanan hukum,
kontrak atau lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada kerugian pendapatan, penghasilan, atau keuntungan,
kerugian penggunaan atau kehilangan data) yang muncul akibat atau terkait penerimaan atau kepercayaan Anda
atas Laporan Resmi ini atau bagiannya; dan
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(k) semua pernyataan dan jaminan di atas adalah benar, lengkap, akurat, dan tidak menyesatkan sejak waktu
akses Anda ke dan/atau penerimaan atas kepemilikan Laporan Resmi ini atau bagiannya (sesuai dengan keadaan).

PERINGATAN MENGENAI PERNYATAAN BERWAWASAN KE DEPAN
Semua pernyataan yang terdapat dalam Laporan Resmi ini, pernyataan yang dibuat dalam rilis pers atau di
tempat lain yang dapat diakses oleh publik, serta pernyataan lisan yang mungkin diucapkan oleh Paycent dan/
atau Distributor atau direktur, pejabat eksekutif, atau karyawannya atas nama Paycent atau
Distributor (sesuai dengan keadaan), yang bukan merupakan fakta historic, merupakan “pernyataan
berwawasan ke depan”. Beberapa pernyataan ini dapat diidentifikasi dengan istilah mendatang seperti
“bertujuan”, “menarget”, “memprediksi”, “percaya”, “dapat”, “memperkirakan”, “mengharapkan”, “apabila”,
“berusaha”, “mungkin”, “berencana”, “dapat dilakukan”, “mungkin dilakukan”, “proyek”, “seharusnya”, “akan”,
atau istilah sejenis lainnya. Namun, istilah-istilah ini bukanlah satu-satunya cara untuk mengidentifikasi
pernyataan berwawasan ke depan. Semua pernyataan mengenai posisi keuangan, strategi bisnis, rencana dan
prospek Paycent dan/atau Distributor, serta prospek industri dari Paycent dan/atau Distributor merupakan
pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada
pernyataan tentang pendapatan dan keuntungan, prospek, rencana mendatang Paycent dan/atau Distributor,
tren industri lain, dan hal lain yang didiskusikan dalam Laporan Resmi ini mengenai Paycent dan/atau Distributor,
adalah hal-hal yang bukan merupakan fakta historis, melainkan prediksi.
Pernyataan berwawasan ke depan ini melibatkan risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang sudah dan belum
diketahui, yang dapat menyebabkan hasil nyata, kinerja, atau pencapaian Paycent dan/atau Distributor di masa
mendatang berbeda secara material dari hasil, kinerja, atau pencapaian di masa mendatang yang diharapkan,
dinyatakan, atau tersirat dari pernyataan berwawasan ke depan. Faktor-faktor ini meliputi:
(a) perubahan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan pasar saham atau mata uang kripto, serta lingkungan
peraturan dalam negara-negara di mana Paycent dan/atau Distributor menjalankan bisnis dan operasinya;
(b) risiko bahwa Paycent dan/atau Distributor mungkin tidak dapat menjalankan atau menerapkan strategi bisnis
dan rencana mendatang mereka;
(c) perubahan dalam suku bunga dan kurs mata uang fiat dan kripto;
(d) perubahan strategi pertumbuhan yang diperkirakan dan pertumbuhan internal Paycent dan/atau Distributor
yang diharapkan;
(e) perubahan ketersediaan dan biaya yang harus dibayarkan kepada Paycent dan/atau Distributor terkait bisnis
dan operasinya;
(f) perubahan ketersediaan dan gaji karyawan yang dibutuhkan oleh Paycent dan/atau Distributor untuk
menjalankan bisnis dan operasinya;
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(g) perubahan preferensi pelanggan Paycent dan/atau Distributor;
(h) perubahan kondisi kompetitif di mana Paycent dan/atau Distributornya beroperasi serta kemampuan
Paycent dan/atau Distributor untuk berkompetisi di bawah kondisi tersebut;
(i) perubahan kebutuhan modal Paycent dan/atau Distributor di masa mendatang dan ketersediaan pembiayaan
dan modal untuk mendanai kebutuhan tersebut;
(j) perang atau aktivitas terorisme internasional atau domestik;
(k) bencana, bencana alam, dan tindakan Tuhan yang memengaruhi bisnis dan/atau operasi Paycent dan/atau
Distributor;
(l) faktor-faktor lain yang berada di luar kendali Paycent dan/atau Distributor; dan
(m) risiko dan ketidakpastian apa pun dalam Paycent dan/atau Distributor serta bisnis dan operasinya, token
PYN, Penjualan Awal Token Paycent, serta dompet Paycent dan Paycentos (masing-masing sesuai yang tertera
dalam Laporan Resmi ini).
Semua pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat atau disebabkan oleh Paycent dan/atau Distributor atau
individu yang bertindak atas nama Paycent dan/atau Distributor dengan tegas memenuhi syarat secara
keseluruhan oleh faktor-faktor tersebut. Mengingat risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil
nyata, kinerja, atau pencapaian Paycent dan/atau Distributor di masa mendatang berbeda secara material dari
hasil, kinerja, atau pencapaian di masa mendatang yang diharapkan, dinyatakan, atau tersirat dari pernyataan
berwawasan ke depan dalam Laporan Resmi ini, ketergantungan yang tidak semestinya tidak boleh didasarkan
pada pernyataan-pernyataan ini. Pernyatan berwawasan ke depan ini hanya berlaku sejak tanggal Laporan Resmi
ini.
Baik Paycent, Distributor, maupun individu lain tidak menyatakan, menjamin, dan/atau mengakui bahwa hasil
nyata, kinerja, atau pencapaian Paycent dan/atau Distributor di masa mendatang akan sesuai dengan yang
dinyatakan dalam pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Hasil nyata, kinerja, atau pencapaian Paycent
dan/atau Distributor di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diharapkan, dinyatakan,
atau tersirat dari pernyataan berwawasan ke depan ini.
Bagian mana pun dari Laporan Resmi ini bukan atau tidak dapat dianggap sebagai janji, pernyataan, atau
pengakuan terhadap kinerja atau kebijakan Paycent dan/atau Distributor di masa mendatang. Selain itu,
Paycent dan/atau Distributor menyangkal tanggung jawab apa pun untuk memperbarui pernyataan berwawasan
ke depan tersebut atau mengumumkan revisi pernyataan berwawasan ke depan tersebut secara publik untuk
mencerminkan perkembangan, kejadian, atau keadaan mendatang, bahkan meskipun informasi yang baru
sudah tersedia atau kejadian lain terjadi di masa mendatang.
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INFORMASI PASAR DAN INDUSTRI DAN TIDAK ADA IZIN DARI ORANG LAIN
Laporan Resmi ini mencakup informasi dan perkiraan pasar dan industri yang diperoleh dari survei internal,
laporan, dan studi, sekaligus penelitian pasar, informasi yang tersedia secara umum, dan publikasi industri.
Survei, laporan, studi, penelitian pasar, informasi yang tersedia secara umum, dan publikasi umumnya
menyatakan bahwa informasi yang
terdapat di dalamnya diperoleh dari sumber-sumber yang tepercaya namun tidak ada jaminan akurasi atau
kelengkapan informasi tersebut.
Selain Paycent, Distributor dan direkturnya, pejabat eksekutif dan karyawan, tidak ada individu yang
memberikan izin untuk menyertakan nama mereka dan/atau informasi lain yang dibuat atau disebabkan
oleh individu tersebut mengenai Laporan Resmi ini, dan tidak ada pernyataan, jaminan, atau pengakuan yang
diberikan atau sengaja diberikan secara akurat dan lengkap oleh individu tersebut, dan individu tersebut tidak
diwajibkan untuk memberikan pembaruan apa pun tentang hal yang sama.

BATASAN DISTRIBUSI DAN PENYEBARAN
Distribusi atau penyebaran Laporan Resmi ini atau bagiannya mungkin dilarang atau dibatasi oleh hukum,
ketentuan hukum, dan peraturan dari yurisdiksi mana pun. Apabila batasan apa pun berlaku, Anda wajib
mengetahuinya sendiri dan mematuhi batasan yang berlaku untuk kepemilikan Anda atas Laporan Resmi ini
atau bagiannya (sesuai dengan keadaan) dengan risiko sendiri tanpa tanggung jawab kepada Paycent dan/atau
Distributor.
Individu yang menerima distribusi atau penyebaran, memperoleh akses ke salinan Laporan Resmi ini atau siapa
pun yang memiliki Laporan Resmi ini dilarang mengedarkannya kepada
individu lain, mereproduksi, atau mendistribusikan Laporan Resmi ini atau informasi yang terkandung di
dalamnya untuk tujuan apa pun maupun memberikan izin untuk melakukan atau menyebabkan hal yang sama.

TIDAK ADA PENAWARAN SEKURITAS ATAU PENDAFTARAN
Laporan Resmi ini tidak menawarkan prospektus atau dokumen penawaran apa pun dan tidak ditujukan untuk
menawarkan sekuritas atau ajakan berinvestasi sekuritas dalam yurisdiksi mana pun. Individu tidak diwajibkan
untuk memasuki kontrak atau komitmen hukum apa pun yang mengikat, dan mata uang kripto atau bentuk
pembayaran lainnya tidak bisa diterima sebagai dasar dari Laporan Resmi ini. Perjanjian apa pun mengenai
penjualan dan pembelian token PYN apa pun (sesuai yang tertera dalam Laporan Resmi ini) hanya akan diatur
oleh S&K dari perjanjian tersebut dan bukan dokumen lain. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara S&K dan
Laporan Resmi ini, S&K akan berlaku.
Tidak ada otoritas pengawas yang telah memeriksa atau menyetujui informasi apa pun dalam Laporan Resmi
ini. Tindakan tersebut belum dan tidak akan dilakukan di bawah hukum, ketentuan hukum, atau peraturan dari
yurisdiksi mana pun. Publikasi, distribusi, atau penyebaran Laporan Resmi ini tidak menandakan kepatuhan
terhadap hukum, ketentuan hukum, atau peraturan yang berlaku.
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RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN
Calon pembeli token PYN (sesuai yan tertera dalam Laporan Resmi ini) sebaiknya mempertimbangkan dan
mengevaluasi dengan teliti semua risiko dan ketidakpastian dalam Paycent, Distributor, serta bisnis dan
operasinya, token PYN, Penjualan Awal Token Paycent, dompet Paycent dan Paycentos (masing-masing sesuai
yang tertera dalam Laporan Resmi ini), serta semua informasi yang terdapat dalam Laporan Resmi ini dan S&K
sebelum pembelian token PYN apa pun. Apabila risiko dan ketidakpastian seperti itu terjadi dalam kejadian
nyata, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Paycent dan/atau Distributor dapat terpengaruh
secara material dan negatif. Dalam kasus seperti itu, Anda dapat kehilangan semua atau sebagian nilai dari token
PYN.
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