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1. Giới thiệu về RTF Coin

Bắt đầu từ Đức vào những năm 1980, Đất hiếm được sử dụng trong sản xuất linh kiện và chế

phẩm điện tử, và cho đến nay vẫn là một nguyên liệu rất quan trọng trong nhiều ngành công

nghiệp. Cho đến đầu những năm 1990, việc khai thác và tinh chế đất hiếm ở Mỹ vẫn chiếm một

phần khá lớn nhưng sau đó Trung Quốc đã chiếm 97% thị trường đất hiếm trên thế giới. Điều này

bắt đầu với việc mở cửa thị trường Trung Quốc, trong đó Trung Quốc có lợi thế trong chi phí lao

động và giấy phép, khuyến khích khai thác các mỏ đất hiếm. Hiện tại, lượng tiêu thụ Đất hiếm của

nhiều quốc gia như Đức, Hàn Quốc và Mỹ - những quốc gia được xem là gốc rễ của khoa học tiên

tiến, đang tăng đến mức không thể so sánh với trước đây. Theo đó, giá của chuỗi cung ứng đất

hiếm quốc tế cũng có xu hướng tăng liên tục mà không có sự giảm sút.
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Như các biểu đồ trên cho thấy, cuộc chiến giành quyền bá chủ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng góp

phần vào nguyên nhân khiến Đất hiếm tăng giá trong những năm gần đây, nhưng phần lớn là do

chính sách của các nước dễ chịu hơn trong việc phân phối Đất hiếm. Mặc dù thông qua các doanh

nghiệp sản xuất và tinh chế Đất hiếm, Trung Quốc cũng đã thành lập “Tập đoàn Đất hiếm Trung

Quốc”, nhưng người kinh doanh và môi giới vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong việc lưu thông

Đất hiếm tại Trung Quốc. Điều này xảy ra bởi vì việc phân phối Đất hiếm không phải là một kết

cấu có thể thống kê được sự cung cầu thông qua một line phân phối bình thường giống như các

mặt hàng được cung cấp ở LME(London Metal Exchange).

Tổ chức RTF sẽ hỗ trợ kỹ thuật để duy trì tính lưu động ổn định và liên tục bằng cách áp dụng hệ

thống blockchain cho các giao dịch Đất hiếm như trên để loại bỏ từ gốc rễ các yếu tố có thể ảnh

hưởng đến giá cả hoặc gây rối loạn thị trường theo bất kỳ cách nào. RTF coin được hỗ trợ bởi

nền tảng RTF và hệ thống blockchain khai thác nó sẽ hỗ trợ đồng thời hai phương thức kỹ thuật

blockchain. Thứ nhất là đầu tư giá trị tương lai của việc sở hữu đồng xu RTF cho người sở hữu.

Mặc dù không cung cấp kết cấu quà tặng hoàn hảo nhưng RTF coin có thể cung cấp một cách

đầy đủ đủ lợi nhuận dự kiến bằng cách đầu tư giá trị vào tương lai cho người giữ. Thứ hai là cung

cấp hệ thống có thể thay thế vị trí của ngân hàng bằng chức năng vốn có của blockchain. LC-NFT

được kỳ vọng sẽ trở thành dịch vụ quan trọng nhất trong tương lai với giá trị tích cực mà RTF Coin

mang lại.
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RTF Coin dự kiến sẽ được thiết kế để thực hiện một phần chức năng như một chứng chỉ

tham gia cổ phần trong nền tảng mà Tổ chức cung cấp dịch vụ. Trên toàn thế giới, việc

cổ phần hóa coin có khá nhiều tranh cãi. Đây là những tranh cãi nảy sinh từ mối lo ngại

của thị trường vốn về việc hình thành cấu trúc cổ phần thông qua tài sản ảo cho dù đó là

công ty được niêm yết hay không niêm yết, nhưng có thể nói chức năng của cổ phần

được cung cấp bởi RTF coin có ý nghĩa khác vì nó là một cổ phần trong doanh thu bán

Đất hiếm trên nền tảng đã có ký kết hợp đồng Vì các chức năng này của đồng coin RTF

được cung cấp bởi nền tảng, không phải chức năng của chính đồng coin đó nên nó sẽ

được thực hiện thông qua các dịch vụ nắm giữ theo nhiều cách khác nhau.

Tất cả các dịch vụ nói trên được cung cấp thông qua platform theo chính sách cung cầu

Đất hiếm do Tổ chức RTF tiến hành. Tổ chức RTF sẽ xác định chính sách cung cầu

thông qua hợp đồng riêng lẻ với các mỏ Đất hiếm ở khu vực Đông Nam Á bao gồm cả

Trung Quốc. Tổ chức RTF có kế hoạch hỗ trợ tối đa tất cả những người nắm giữ coin

tham gia vào RTF coin và dự đoán khả năng sinh lời của họ nhiều nhất có thể, vì Tổ

chức không tiến hành cung cầu Đất hiếm thông qua việc liên kết với các nền tảng mà

thông qua các hợp đồng trực tiếp để tiến hành một cách an toàn.
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2. RTF Platform

A. Hiểu cách hoạt động của nền tảng RTF

Như đã mô tả trong phần giới thiệu, giá đất hiếm quốc tế có xu hướng thay đổi bất thường do hoạt

động khai thác, tinh chế và mua bán đất hiếm ở các quốc gia khác nhau. Bất chấp những nỗ lực

của nhiều quốc gia và doanh nghiệp để khắc phục điều này, hiện vẫn chưa thể thấy được hiệu

quả mang tính thực tế do số lượng công ty sử dụng Đất hiếm còn hạn chế. Nền tảng RTF đã phát

triển một nền tảng áp dụng phương pháp đảm bảo cung cấp số lượng hàng hoá liên tục và bán

quà tặng thông qua mua trước cho các quốc gia và công ty đang phát triển Đất hiếm, bao gồm cả

Trung Quốc. Chức năng thiết yếu nhất của nền tảng này là thiết lập một hệ thống mua trước và

bán trước thông qua đồng coin RTF với mức giá dự đoán trong tương lai cho từng loại Đất hiếm

riêng lẻ.

RTF Foundation Nhóm Đất hiếm 1

Thoả thuận đặt hàng trước Mặt hàng/ Thời hạn
Xác nhận danh sách mua
hàng

RTF Foundation

Xác nhận đặt hàng

Thanh toán trướcNTFs về mặt hàng mua

Phát hành NFT

Lợi thế của hệ thống này chính là cho thấy việc một tài sản ảo có thể đảm bảo các sản phẩm ổn

định thông qua việc bán đồng coin với ưu tiên cho người mua đối với nhiều sản phẩm, tức là Đất

hiếm. Ngoài ra, RTF PLATFORM sẽ phát hành LC-NFT để thay thế các ngân hàng và hệ thống

bảo hiểm đảm bảo bằng blockchain. LC(Letter of Credit) là một loại giấy cam kết được cung cấp

cho người bán dựa trên tình trạng tín dụng của một công ty mua hàng nhưng trong quá trình phát

hành và trao đổi LC, các công ty bán hàng thường phải chịu một khoản phí đáng kể. Để khắc phục

điều này, nền tảng RTF đã đề xuất các dịch vụ Open Banking trong tương lai bằng cách cung cấp

công nghệ ban đầu cho phép các công ty mua hàng trực tiếp phát hành LC trên nền tảng.
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B. LC-NFT của RTF PLAT FORM

Phương thức phát hành của LC được dựa trên mức độ tín dụng của doanh nghiệp xuất khẩu, tín

dụng của các ngân hàng trong nước và tín dụng của quốc gia. Tuy nhiên, hình thức cơ bản của

LC đều giống nhau, bao gồm các hạng mục có thể kiểm tra được ở cả online và offline và các

ngân hàng được chỉ định để thực hiện điều này. Vì bản thân blockchain được phát triển với mục

đích thay thế hoạt động kinh doanh chung của các ngân hàng, bắt đầu bằng Bitcoin, LC-NFT đã

bắt đầu với tưởng tượng đơn giản về nền tảng RTF rằng hoạt động kinh doanh lớn nhất của

ngành mậu dịch - hoạt động phụ trách dòng tiền có thể được thay thế bằng blockchain.

Nhà nhập khẩu Ngân hàng phía nhà nhập khẩu

Ngân hàng phía nhà xuất khẩu Nhà xuất khẩu

Yêu cầumở LC Thông báo LC

Trả chi phíGửi hối phiếu /tài liệu hàng hoá

RTF Platform

LC-NFT

RTF Escrow

Ký quỹ RTF với quy mô tiền nhập khẩu
Giải thể số tiền ký quỹ

Chuyển giao LC-NFT cùng chìa khoá

Chuyển đổi hệ thống LC thành blockchain thông qua ngân hàng truyền thống

Như được so sánh trong hình trên, chuyển động của LC nói chung và chuyển động của LC-NFT

sử dụng blockchain gần như giống nhau về khái niệm tổng thể. Tuy nhiên, các công ty muốn mua

Đất hiếm trên nền tảng RTF phải luôn giữ tiền RTF trên giá mua trung bình (tháng hoặc năm).

Điều này là do để phát hành LC dùng để mua, phải LOCKUP đồng coin ở dạng ký quỹ trong nền

tảng RTF.
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Đối với RTF coin được ký quỹ dưới dạng khóa, nền tảng RTF sẽ cung cấp giá trị xác

thực để có thể nhận đồng coin ký quỹ. Giá trị xác thực để mở khóa hay nói một cách dễ

hiểu hơn, đây là một chiếc chìa để mở khóa được cấp dưới dạng NFT.

RTF Platform
Đăng ký RTF Escrow để phát hành LC

Mua coin RTF

Phát hành LC-NFT

KEY VALUE : Số lượng RTF / Địa điểm phân phối đầu tiên (nhà xuất khẩu))

Phân phối tự động theo hợp đồng (Chuyển đi)

• Thông tin về số lược RTF được ký quỹ
• Thông tin ví nhận lần đầu
• Thông tin ngày hết hạn

• Thông tin khác

Như vậy, LC-NFT có một chút khác biệt so với LC thông thường về điều kiện phát hành,

nhưng chức năng của LC-NFT với LC thường là tương tự nhau. Đặc biệt, việc bán hàng

chiết khấu LC-NFT có thể thực hiện bất cứ lúc nào trên nền tảng RTF nhờ chức năng

bán hàng chiết khấu cho LC đã được triển khai ở nhiều quốc gia. Điều này là do bản thân

NFT là đồng tiền mã hoá (token) trên blockchain có khả năng giao dịch bình thường.

Mặc dù phần này có thể được giải thích ở phần sau trong sách trắng , LC-NFT được kỳ

vọng sẽ đóng một vai trò chính trong việc giảm tính thanh khoản và tăng giá trị của đồng

coin RTF. Bởi vì bản thân LC-NFT là chìa khóa để khôi phục đồng coin RTF trong ký quỹ

nên khi các giao dịch Đất hiếm trong nền tảng RTF tăng lên, số lượng tiền RTF trong ký

quỹ trong một thời gian dài sẽ tăng đồng thời. Ngoài ra, các giao dịch này sẽ bị phát sinh

phí lặp đi lặp lại và tất cả các khoản phí trong quá trình thực hiện các giao dịch này đều

dẫn đến việc đốt coin RTF.
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C. Đầu tư Đất hiếm (Rare-earth element) trong nền tảng RTF

Trong số các nội dung đã được đề cập trong phần giới thiệu, chức năng đầu tư quà tặng của RTF

coin là phương thức tạo giá trị của RTF coin thông thường mà RTF PLATFORM muốn thực hiện.

RTF PLATFORM sẽ liên kết trực tiếp với các công ty khai thác đất hiếm thông qua phân tích kỹ

lưỡng về năng suất và tiến hành mua trước. Vào thời điểm này, các loại đất hiếm được bảo đảm

sẽ được chuyển giao cho người mua với khoảng thời gian chênh lệch nhất định và việc mua được

thực hiện bằng cách liên kết giá trị của đồng coin RTF với Đất hiếm. Theo cách này, ví dụ, nếu

quyết định đổi 1 tấn Lanthanum lấy 1 triệu RTF vào một thời điểm nào đó trong tương lai, thì

người mua sẽ trả 1 triệu đồng RTF cho nền tảng tại thời điểm hợp đồng được ký kết. Tuy nhiên,

giá trị của đồng RTF tại thời điểm người mua thực sự nhận Đất hiếm sẽ khác với giá trị của đồng

RTF tại thời điểm hợp đồng mua bán được ký kết. Do đó, trong trường hợp này của người mua,

Đất hiếm được mua theo phương thức quà tặng thực tế chứ không phải theo phương thức lựa

chọn quà tặng và sẽ phát sinh sự chênh lệch đáng kể trong lợi nhuận theo sự thay đổi giá trị của

đồng coin RTF.

Phương thức này cho phép người dùng thông thường sử dụng nền tảng RTF đầu tư phụ trợ cho

cùng một sản phẩm. Cụ thể hơn, nó có thể giúp một công ty muốn mua Đất hiếm phán đoán việc

đầu tư vào đồng coin RTF giống như cách đầu tư giá trị của công ty mua bằng cách tham khảo giá

trị đồng tiền RTF tại thời điểm trước khi mua sản phẩm.

Vì đầu tư quà tặng của đồng coin RTF có liên quan đến biến động giá trị Đất hiếm nên người dùng

thông thường có thể quản lý rủi ro bằng cách xem xét giá trị của đồng coin RTF cho các quyết

định đầu tư của công ty.
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3. Phân chia quyền sở hữu đối với quyền khai thác Đất hiếm

Nền tảng RTF đặt mục tiêu đảm bảo nguồn cung cấp Đất hiếm ổn định thông qua hợp đồng trực

tiếp với các công ty khai thác đất hiếm như Trung Quốc. Tại thời điểm này, số lượng Đất hiếm mà

nền tảng mua theo hình thức mua trước sẽ được tính toán và thông cáo liên kết với RTF coin.

Trong trường hợp này, người sử dụng nền tảng có quyền yêu cầu cổ phần của họ đối với loại đất

hiếm nhất định trong giai đoạn mua ban đầu. Những gì sẽ được sử dụng vào lúc này sẽ là phương

thức khóa (lock) và đặt cược (Staking), đây là cách chuyển đổi quyền lợi cơ bản nhất trong

blockchain.

Tỷ lệ đặt cược RTF coin
/Tổng lượng lưu thông

Tỷ lệ hoàn trả doanh thu bán Đất hiếm

Số lượng được đặt cược

Thời gian đặt cược 100 ngày 150 ngày 200 ngày 300 ngày
Tỷ lệ lợi nhuận dự đoán

30% 45% 70% 110%

[Giả định về lợi nhuận của việc đặt cược I]

[Giả định về lợi nhuận của việc đặt cược II]
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Do đó, quyền lợi cổ phần được ưu tiên áp dụng cho người dùng nền tảng ở dạng NFT được phát

hành và mua thông qua đồng coin RTF. Mặc dù việc cung cấp các chức năng để duy trì việc đặt

cược trong nền tảng không phù hợp với hình thức của blockchain, nhưng nó có ưu điểm là nền

tảng có thể đảm bảo các quyền phi tập trung đối với cổ phần khai thác.

A. Phát hành NFT về sở hữu quyền khai thác đất hiếm
Trong RTF PLATFORM, nền tảng thực hiện các dịch vụ xác thực để nhiều NFT có thể hoạt động

theo từng đặc tính. Đặc biệt đối với cổ phần sẽ được mô tả trong chương này, NTF sẽ cấp một

quyền khai thác thành nhiều NFT và NFT tương ứng có thể được bán và chia bằng phương pháp

phân chia ID.

Quyền khai thác đối với các mỏ Đất hiếm do nền tảng này cung cấp và vận hành dự kiến sẽ được

chuyển đổi thành NFT thông qua liên kết quyền khai thác với Ganzhou Rare Earth Group (Trung

Quốc). Tập đoàn Đất hiếm Ganzhou là một trong ba tập đoàn khai thác Đất hiếm lớn nhất ở Trung

Quốc, khai thác một lượng lớn Đất hiếm trên toàn thế giới. Bắt đầu với Tập đoàn Đất hiếm

Ganzhou, RTF PLATFORM đang trực tiếp mua và liên kết quyền khai thác với Tập đoàn Đất hiếm

Trung Quốc - một tập đoàn Đất hiếm Tổng hợp ở Trung Quốc. Do đó, quyền khai thác NFT của

RTF PLATFORM được cấp thông qua hợp đồng vận hành quyền khai thác Đất hiếm với các công

ty thực tế, sẽ được chuyển đổi quyền lợi thông qua liên kết trao đổi đồng coin RTF.

赣州稀土集团有限公司

RTF Foundation

Thanh toán tiền cam kết
mua trước Quyền khai thác

Phát hành quyền khai thác NFT

• ID 00001
• ID 00002
• ID 00003
• ID 00004
• ID 00005

• ID 09996
• ID 09997
• ID 09998
• ID 09999
• ID 10000

//Phân chia ID cho 1 quyền khai thác NFT//
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Như hình trên, NFT về quyền khai thác đóng vai trò gần như giống với giấy chứng nhận quyền sở

hữu. Người nắm giữ NFT sẽ nhận được quyền hưởng doanh thu bán hàng thông qua Tổ chức

theo nhiều cách khác nhau khi doanh thu khai thác được tạo ra.

NFT cho quyền khai thác có thể được bán lại bằng phương thức phân chia ID, trong trường hợp

các NFT có số tiền mà chủ sở hữu khó có thể sở hữu cùng một lúc, một số người tham gia có thể

chia ra và có quyền sở hữu cùng một NFT. Đây là một ví dụ về việc áp dụng các chức năng cơ

bản của NFT cho quyền sở hữu và người nắm giữ NFT coin có lợi ở điểm có thể tự do bán một số

NFT của họ và chuyển đổi chúng thành tiền mặt.

B. Liên kết giá trị của đồng coin RTF và quyền khai thác NFT.

Một trong nhiều chức năng của đồng coin RTF là trao đổi quyền khai thác NFT. Phương pháp này

được nền tảng hỗ trợ như một trong những chương trình đốt cháy để hỗ trợ cho giá trị của đồng

coin RTF. Đồng coin RTF sẽ liên tục giảm thanh khoản thông qua việc liên kết giao dịch quyền

khai thác NFT và việc nắm quyền sở hữu khai thác đất hiếm thông qua LC-NFT và đặt cược

(staking). Sự sụt giảm tính thanh khoản của đồng coin RTF có liên quan đến sự gia tăng giá trị,

dẫn đến sự gia tăng giá trị tài sản cho những người nắm giữ đồng coin RTF. Trong số đó, LC-NFT

có ảnh hưởng lớn nhất đến việc giảm thanh khoản, nhưng trong trường hợp LC-NFT này, thanh

khoản tăng trở lại thông qua phát hành ký quỹ. Như vậy NFT cho quyền khai thác có thể dẫn đến

sự sụt giảm lặp đi lặp lại này và tăng tính thanh khoản trung bình theo hướng giảm dần.

• Ganzhou Rare Earth Group

• Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc
• SGC in Philippines

• Vietnam Rare Earth JSC (VTRE) Quyền khai thác NFT

Chứng nhận quyền sở hữu của nền tảng RTFMua và sở hữu NFT
của người dùng thông thường

Kỳ hạn NFT
RTF Foundation

Thu hồi NTF sau khi bán thực tế Đất hiếm Phân chia
lợi nhuận
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NFT về quyền khai thác không chỉ dừng lại ở việc phát hành một lần. Việc ký hợp đồng liên tục

của RTF PLATFORM để khai thác Đất hiếm sẽ dẫn đến việc phát hành phần sở hữu NFT mới mỗi

lần ký. Khi này, những người nắm giữ quyền khai thác NFT có thể tiếp tục kéo đẩy với giá trị thay

đổi của đồng coin RTF. Điều này là do thông tin về việc phát hành NFT cho quyền khai thác mới

dự đoán mức độ giảm của đồng tiền RTF và sẽ được vận chuyển nhanh chóng về giá của đồng

coin. Đây cũng là lý do tại sao những người tham gia sớm có lợi thế hơn trong việc đảm bảo lợi

nhuận.

Dự đoán số lượng coin RTF được đốt

Dự đoán xu hướng giá đất hiếm (NFT)

Dự đoán biến động giá trị đồng coin RTF

Quý 3 2022 Quý 1 2023 Quý 4 2023

USD or EA

[Dự đoán giá trị liên kết giữa đồng coin RTF và quyền khai thác NFT]
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4. Kết luận – Giá trị của RTF coin trong tương lai

Đồng coin RTF được cung cấp giá trị thông qua các dịch vụ đa dạng được nền tảng đảm bảo và

liên kết thông qua Tổ chức. Đặc biệt, NFT dưới dạng bảo đảm quyền lợi cho việc khai thác Đất

hiếm sẽ trở thành động lực thúc đẩy tính thanh khoản của đồng coin RTF nhiều nhất. Để phát triển

một nền tảng thiết thực cho việc khai thác Đất hiếm, các công ty khai thác khác nhau được liên kết

bởi nền tảng RTF sẽ có thể đảm bảo thời hạn khai thác ổn định thông qua đầu tư dưới hình thức

quà tặng của đồng coin RTF.

Đặc biệt NFT đầu tiên trên thế giới về quyền khai thác Đất hiếm được thiết kể để tăng khả năng

duy trì giá trị tối thiểu thông qua việc thoả thuận với với Tập đoàn đất hiếm lớn nhất Trung Quốc

<中國稀土集團有限公司/ China Rare Earth Group> và Ganzhou Rare Earth Group – đơn vị đầu

tiên liên kết với nền tảng RTF sẽ là điều rất đáng khích lệ.

Ngoài ra, cấu trúc phân phối NFT cho quyền khai thác đất hiếm thông qua LC-NFT, được phát

hành thông qua nền tảng RTF, dự kiến sẽ tạo ra một mạng lưới phân phối minh bạch cho Đất

hiếm, mang lại nguồn cung Đất hiếm ổn định trong dài hạn.

Các NFT khác nhau dựa trên đồng coin RTF, mở rộng hơn các chức năng của NFT, nó được sử

dụng như một phương tiện công nhận các giá trị bản quyền như hình ảnh, âm nhạc, v.v. quyền

chia sẻ kết cấu. Các NFT này cung cấp cho những người nắm giữ đồng coin RTF trải nghiệm giá

trị tài sản tăng cao trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, giá trị tương lai của đồng RTF sẽ là lợi

nhuận ổn định có giá trị như một tài sản để nắm giữ lâu dài. Nhìn chung, đầu tư vào tài sản ảo đi

kèm với những rủi ro đáng kể, nhưng hiện tượng này là rủi ro bị đánh thuế bằng việc liên kết với

tài sản phi thực tế hoặc liên kết với tài sản thực có giá trị thấp. RTF coin là đồng coin mang ý

nghĩa tham gia khai thác và phân phối Đất hiếm có thể mang lại đầy đủ lợi nhuận trong tương lai

với bằng chứng là sự thay đổi giá trị từ xưa đến nay. Đồng coin RTF đã cụ thể hoá phương pháp

này thông qua các thiết bị và hệ thống đa dạng để có thể trở thành một tài sản an toàn thực tế,

cho thấy rõ được tính bền vững của giá trị.
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Crowdsale 5% 5,000,000

Team 5% 5,000,000
Advisors 5% 5,000,000

Marketing 10% 10,000,000
Airdrop 10% 10,000,000

Project Reserve 15% 15,000,000

Program 15% 15,000,000
Foundation 35% 35,000,000

Full Name Rare-Earth Element ETH

Initial RTF

TYPE ERC-20 based on ETH

Total Amount 500,000,000 RTF

SITE ADDRESS : www.amt-foundation.io
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2022.3Q

2022.4Q

2023.1Q

2023.2Q

2023.3Q

2023.4Q

2024.1Q

2024.2Q

2024.3Q

Phân phối coin RTF

RTF landing site open

Tiến hành niêm yết trên sàn giao dịch

Xác nhận niêm yết trên sàn giao dịch
MOU lần 1 với <China Rare Earth Group>

Dự kiến mở Nền tảng LC-NFT

MOU lần 2/ lần 3 với <China Rare Earth

Group>

GTI EXPO 2023

Nền tang RTF chính thức mở cửa
Dự kiến công bố niêm yết bổ sung trên sàn

giao dịch

Ký MOU khai thác với <Ganzhou Rare Earth

Group>

Thời gian phát hành thí điểm quyền khai thác NFT

Niêm yết trên sàn giao dịch lần 2

Tham gia vào quyền khai thác khu vực Đông Pao, Việt
Nam.

MOU chuỗi cung cấp đất hiếm với TKV Việt Nam

Mở rộng nền tảng RTF Ver 2.0

Tự khai thác / Tiếp nhận bàn giao các công ty gia công
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Đồng tiền RTF không phải là chứng khoán thị trường và không thể hiện quyền sở hữu. Do đó, nội

dung của sách trắng này không được sử dụng cho các mục đích thúc đẩy tài chính. Dựa trên nội

dung được mô tả trong sách trắng, chúng tôi dự định vận hành đồng coin RTF theo kế hoạch (các

thay đổi trong việc phát triển có thể được thực hiện dựa trên việc đưa ra quyết định khách quan

và hợp lý)

Để có thể tham gia dự án đồng coin RTF, quý vị vui lòng kiểm tra chính xác và hiểu đầy đủ nội

dung và đồng ý với những điều sau đây.

RTF Coins không cấu thành chứng khoán thị trường trong bất kỳ phạm vi quyền hạn nào.

Tất cả nội dung của sách trắng này sẽ không được sử dụng cho mục đích mời gọi hay lôi kéo

hoạt động đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.

Nội dung của sách trắng này không nên được giải thích và hiểu một cách tùy tiện. (Đồng coin RTF,

bao gồm cả nền tảng liên quan)

Tất cả các thông tin bao gồm trong sách trắng này và bất kỳ thông báo hiện tại hoặc tương lai nào

từ RTF Coin không nên được phân tích là đảm bảo lợi nhuận hoặc lợi nhuận dưới bất kỳ hình

thức nào, bất kể thời điểm phát sinh.

Chúng tôi công nhận rằng có những rủi ro liên quan đến tiền mã hoá, chẳng hạn như biến động

giá lớn và rủi ro vốn có trong thị trường tiền mã hoá, bao gồm cả tổn thất về vốn.

Có thể có rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền coin RTF, bán tiền mã hoá, v.v.

Các doanh nghiệp tiền coin RTF hiện đang được phát triển và có thể có sự thay đổi trước hoặc

sau khi ra mắt.

Chúng tôi xác nhận việc RTF Coins thỉnh thoảng có thể gửi e-mail cho bạn và những thông báo

qua e-mail này không yêu cầu thông tin bí mật của bạn. Theo đó, kẻ xấu có thể lợi dụng điều này

để tiếp cận quý vị với mục đích xấu, lừa đảo, cố gắng lừa đảo. Vui lòng không trả lời các câu hỏi

về thông tin bí mật, cá nhân.

RTF Coin có thể không đảm bảo thời gian hoạt động của doanh nghiệp RTF Coin. Việc kinh

doanh tiền xu RTF có thể bị gián đoạn vì một số lý do, chẳng hạn như thiếu sự quan tâm của cộng

đồng hoặc thiếu vốn để phát triển giải pháp.

Người sở hữu đồng coin RTF không bao giờ có nghĩa là sở hữu bất kỳ chứng khoán hay cổ phần

nào của đồng coin RTF.

Để tránh tranh chấp và lợi ích lẫn nhau giữa quý vị và nhà phân phối RTF coin, vui lòng hiểu rõ,

thoả thuận và công nhận các điều khoản miễn trách nhiệm pháp lý nêu trên.
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