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INTRODUÇÃO
A tecnologia vem transformando o mundo há algum tempo, um mundo 
no qual a comunicação e a informação são abundantes e o processo de 
digitalização - aqui entendida como o fenómeno que transforma 
átomos em bits - se acelera. A tecnologia está nos conduzindo para 
uma época em que a própria existência física - ou materialidade - do 
dinheiro deixará de existir.
Foi em 2008 que décadas de pesquisa em criptografia e redes distribu-
ídas, resultaram na publicação do documento “Bitcoin: A Peer-to-Peer 
Electronic Cash System”, por um autor desconhecido sob o pseudóni-
mo de Satoshi Nakamoto. 
A primeira transação Bitcoin ocorreu no dia 12 de janeiro de 2009. Nas-
ciam as criptomoedas e as tecnologias de blockchain. 

E-COMMERCE E AS 
CRIPTOMOEDAS COMO MEIO 
DE PAGAMENTO
Como é que as plataformas de pagamento influenciam a procura do 
comércio eletrónico internacional? 
A resposta é: através da criptomoeda, mas essa tecnologia ainda é 
emergente. Os ativos virtuais são poderosas ferramentas financeiras 
que podem transferir riqueza imediata e imutavelmente. Eles são des-
centralizados para que os clientes e comerciantes possam transferir 
riqueza entre si sem a necessidade de um banco.
Na sua forma mais simples, uma criptomoeda é um ativo digital que é 
mantido na blockchain. A blockchain não pode ser alterada, o que 
significa que fundos e mercadorias podem ser transferidos com con-
fiança. Isso reduz a possibilidade de fraude, aumenta a transparência e 
instala-se instantaneamente. Os pagamentos por criptomoeda têm o 
potencial de criar uma economia mais globalizada e sem fronteiras, 
além de combater a desigualdade financeira, levando serviços finan-
ceiros a pessoas sem acesso a serviços bancários. 
Tanto os consumidores como os comerciantes estão a virar-se para os 
pagamentos com criptomoedas, como uma solução de pagamento 
mais rápida, mais barata e mais eficiente. Grandes comerciantes on-line 
já começaram a integrar pagamentos criptográficos como por exemplo 
overstock.com, Expedia, Etsy e Microsoft.
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Espera-se que o e-commerce atinja US$ 4,9 triliões até 2021. Isso 
representa uma expectativa de crescimento de 175% nos próximos 3 
anos. O mercado digital está crescendo e o futuro pertence aos negó-
cios que mostrem capacidade de inovar e liderar.
Os novos clientes também preferem fazer as suas compras a partir de 
dispositivos móveis como telemóveis ou tablets. Estima-se que mais de 
70% das compras de comércio eletrónico serão feitas a partir de um 
dispositivo móvel até 2021.
Significa então que as compras podem ser feitas em casa ou em movi-
mento. As vendas podem acontecer a qualquer momento, por isso, as 
lojas estão abertas 24 horas por dia. Mesmo que a loja física esteja 
fechada, uma encomenda on-line pode ser processada, a qualquer mo-
mento e em qualquer lugar.
As elevadas taxas nos pagamentos são, no entanto, um obstáculo para as 
empresas. Atualmente, os comerciantes estão sujeitos a taxas entre 3 e 6%, 
o que, se fizerem milhares de vendas por dia, representa um custo conside-
rável para os seus negócios. Se forem pequenas empresas, as plataformas 
poderão cobrar taxas ainda mais altas para volumes de transação menores.



PROBLEMAS ATUAIS
COM OS PAGAMENTOS EM 
CRIPTOMOEDA
Volatilidade
Uma das maiores barreiras para a adoção da criptomoeda é ganhar e 
manter um valor estável. Um ativo virtual só pode funcionar se houver 
um valor acordado no momento da venda. 

Transações Lentas
A adoção em massa está a caminho, e com isso vêm diminuindo os 
tempos de confirmação. Como uma blockchain é mantida por toda a 
rede, todas as transações precisam de ser confirmadas por cada 
interveniente. No momento, mais uso pode significar, às vezes, 
transações lentas. 

Complicado 
Um dos maiores problemas enfrentados pelos comerciantes e clientes é a 
dificuldade de integrar ativos virtuais, embora seja um bom negócio para 
todos os envolvidos. Por vezes os clientes não sabem onde comprar ou 
gastar criptomoeda. Os comerciantes, sobretudo os de lojas fisicas, têm 
um problema em aceitar criptomoeda sem passar por um terceiro. 
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VISÃO
Liderança do mercado global no processamento de pagamentos com 
criptomoedas. 
Acreditamos na democratização dos serviços financeiros, levando a 
todos os cidadãos o direito de movimentar e administrar o seu dinheiro, 
tornando possível a sua plena participação na economia global.

MISSÃO
Temos como missão dar usabilidade as principais criptomoedas.
Fortalecendo e simplificando este meio, magnifico e descentralizado, de 
pagamentos.
Desmistificando e mostrando aos empresários, comerciante e prestado-
res de serviços em geral como é simples e seguro este novo meio de 
pagamentos.  
Uniremos o mundo da cripto ao mundo real!

A SOLUÇÃO
O modelo Universe Coin, visa a cobrança em criptomoeda, transforma-
ção em moeda fiat e correspondente entrega à entidade vendedora 
também em moeda fiat, com total isenção de taxas de transação para o 
vendedor.
A nossa solução de pagamento bloqueia o valor no momento da compra 
para proteger os comerciantes da volatilidade do mercado de criptomo-
edas. Permite ainda que os comerciantes transfiram diretamente para a 
sua conta, em moeda fiat local.
Desta forma, os ativos virtuais tornam-se fáceis de serem integrados e 
fáceis de usar.

DESAFIOS
• Os mercados não têm tecnologia que permita a solução proposta;
• O sistema financeiro ainda não está no mercado a fornecer estas 

soluções;
• Os empresários não têm acesso ou conhecimento de como faze-

rem, então, os sistemas existentes são rudimentares e lentos, 
com toda a responsabilidade sobre as oscilações de troca do 
lado do empresário.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Objetivo:
Criar uma transação segura, simples, rápida e transparente para cada 
interveniente.

Quem pode beneficiar com a utilização da Universe Coin?

Lojas e negócios parceiros 
• Seja no negócio físico ou online, o comerciante vai poder receber 

através da nossa parceria, as principais criptomoedas e moedas fiat, 
sem custos de transação e com liquidez em 24 horas.

• Vai pertencer a uma rede de negócios com informação centralizada e 
disponível mundialmente com informação de localização, contactos, 
tipo de negócio, target de preços e muita outra informação útil.

• Terá oportunidade de divulgar os seus produtos e serviços, incluindo 
imagens e de fazer vendas online, seja em fiat, seja em criptomoeda.

• Terá vantagem competitiva e acesso a um nicho de mercado de clien-
tes inovadores, early adopters, tendencialmente com desejo de ano-
nimato e disponível para pagar um pouco mais por isso. 

Para o utilizador da App 
• Possibilidade de efetuar pagamentos em todo o mundo, em lojas físicas 

e online, utilizando criptomoedas com um baixo custo de transação.
• Poderá localizar o serviço ou produto que pretende através de geolo-

calização e fazer interligação ao Google Maps, Waze ou outras ferra-
mentas de GPS.

• Poderá avaliar e consultar as avaliações de outros utilizadores sobre 
o negócio, desde a experiência de utilização, às fotografias ou vídeos 
e ainda partilhar na sua rede social preferida.

Solução: 
• Utilização de terminais de pagamento Universe Coin em lojas físicas e 

virtuais.
• Instalação gratuita da app para todos os utilizadores de criptomoedas.

Como funciona:
Cliente: 
• Faz o download da app em Google play store ou em Apple store
• Regista-se na app e estabelece os links às exchanges que utiliza.
• Faz depósito de criptomoedas e/ou de moeda fiat na nova wallet
• Pode trocar moedas entre si, i.e., pode usar a app como uma Exchan-

ge de forma simples e a preço de mercado.
• Universe Coin é um Smart Contract da TRON com código publicado 
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dentro da TRONSCAN. Todas as transações são seguras. 
https://tronscan.io/#/token20/TQdNUVySUTsRaR9rmFHH2vdfEXA7z9YDZC/

A Empresa:
• Faz o cadastro no site da Universe Coin como empresa, responde às 

questões solicitadas e escolhe o modelo de utilização do equipamen-
to.

• Passa a ter acesso ao backo�ce exclusivo onde regista a sua informa-
ção legal e onde faz a gestão dos seus capitais. Terá um sistema 100% 
automatizado de transformação de criptomoeda para moeda fiat.

• A empresa subscreve um contrato digital no qual se compromete a 
usar o terminal de cobrança e a promover a venda através de cripto-
moeda, nomeadamente através da publicitação do meio de paga-
mento e da utilização de merchandising (com eventual download 
gratuito ou através de encomenda à Universe Coin).

• A Universe Coin procede à validação do pedido e envia o terminal físico, 
devidamente configurado e pronto a utilizar. Todas as configurações são 
automatizadas e de acordo com o que a empresa definiu no formulário 
online, podendo ser alteradas e com uma atualização a cada 24H.

• Eventuais avarias, necessidade de substituição de equipamento ou 
outras questões técnicas são da responsabilidade da Universe Coin, 
excetuando-se utilização imprópria ou danos do terminal.

• A prazo, poderemos vir a colocar nos próprios terminais dos comer-
ciantes a app de vendas da Universe Coin.

• A partir do momento em que a empresa subscreve a parceria com a 
Universe Coin, passa a ter acesso a uma plataforma de loja online 
onde pode colocar os seus produtos à venda, com todas as informa-
ções necessárias, ficando exposta às opiniões dos clientes, devida-
mente auditadas pela Universe. É da responsabilidade do comercian-
te a política de preços, a forma de cobrança, a logística e tudo o que 
respeite a relação com o cliente. A Universe Coin poderá eventual-
mente fazer a mediação na resolução de conflitos. 

A Universe Coin, iniciará a sua atividade através de parceiros financeiros 
para lançar o negócio, pretendendo posteriormente criar ela própria um 
provedor financeiro de forma a proporcionar aos seus utilizadores 
menores custos, maior rapidez e eficiência na relação com as partes.

Para suportar a fase de lançamento do projeto, a Universe Coin irá 
fazer um IEO (Oferta Inicial em Exchange) da sua própria criptomoeda, 
através de parceria com uma reconhecida exchange/Latoken com 
experiência e sucesso reconhecidos neste tipo de processos. 
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BENEFÍCIOS DE COMPRAR
O TOKEN UNIVERSE COIN 
DURANTE O IEO
Durante o IEO, os tokens da Universe Coin serão vendidos com um 
significativo desconto comparativamente ao valor nominal de 0,05$ de 
lançamento, no último trimestre de 2019. Após o lançamento em 
Exchange, os tokens estarão expostos ao valor do mercado. É compro-
misso da Universe Coin incentivar a utilização dos tokens para o paga-
mento de comissões nas plataformas e com o aumento do número de 
parceiros, pela necessidade de aquisição de tokens em Exchange, pre-
vê-se que o seu valor aumente significativamente. Os tokens também 
poderão ser usados para o pagamento de compras em lojas físicas e 
online. Serão pontualmente criadas, com os parceiros, campanhas 
comerciais de descontos associados à utilização do token.
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OBJETIVOS COM AS
VENDAS DO TOKEN EM IEO:
A Universe Coin necessita de um mínimo de 2 milhões de dólares para 
ser lançada ao mercado. 
O desenvolvimento total da plataforma de e-commerce representará 
cerca de 1 (um) milhão de dólares no primeiro ano. Adicionalmente, pre-
vemos adquirir as primeiras 10.000 máquinas por um valor de 5 (cinco) 
milhões de dólares. Licenciamentos necessários, parceria com Exchan-
ge, marketing, comunicação, despesas de representação e demais 
gastos de exploração, aproximadamente 4 (quatro) milhões de dólares.

DETALHE DO 
FINANCIAMENTO:
Até 12 de Outubro - Pré-vendas até um total de 500.000.000 UNIS.
Até 10 de Setembro - Apresentação da moeda em exchange e início de 
ações de marketing e publicidade.

De 13 de Outubro a 07 de Dezembro - IEO
1ª fase: de 13 a 26 de Outubro – Bonus de 100%
2ª fase: de 27 de Outubro a  09 de Novembro – Bonus de 50%
3ª fase: de 10 de Novembro a 23 de Novembro – Bonus de 40%
4ª fase: de 24 de Novembro a 06 de Dezembro – Bonus de 25%

A quantidade de moedas a distribuir em cada fase é de 250.000.000, 
incluindo as ofertas previstas de 100%.
A entrada em negociação está prevista para 07 de Dezembro, logo 
após o final do IEO.
A quantidade total de moedas a entregar em 2019 será limitada a 20% 
de todas as moedas produzidas. 
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A DISTRIBUIÇÃO DE
UNIVERSE COIN SERÁ FEITA 
COMO SE SEGUE:
5% para pré - IEO
10% para IEO
5% para programa de parceiros
15% a colocar anualmente no mercado, entre 2020 e 2023 (total de 
60% nos 4 anos)
20% a distribuir entre fundadores. 
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FASES DE
DESENVOLVIMENTO:
1. Definição do modelo de negócio associado ao terminal de pagamen-
to, ao desenvolvimento da moeda e da sua comercialização e trocas:
a. A máquina será vendida ou alugada. Serão creditadas ao cliente 50% 
das taxas cobradas até que o valor do equipamento seja integralmente 
liquidado o que vai permitir ao cliente ficar com um produto 100% gra-
tuito. É ainda permitido ao empresário adquirir Universe Coin. 

2. Apresentação da ideia e da oportunidade ao mercado:
a. Divulgação em websites de notícias, press releases internacionais, pre-
sença em conferências de criptomoedas e outros eventos relevantes.

3. Desenvolvimento de todo o marketing associado à solução com-
pleta para negócios e utilizadores das plataformas.

4. Preparação de plataformas:

a. Plataforma parceira para lançamento de IEO - Latoken 

b. Plataforma de trocas de valores, onde seja possível: fazer registo 
para requisição do terminal; colocar de forma automática todos os 
dados da empresa que a irá usar e controlo dos movimentos e capitais 
por parte do utilizador. Esta plataforma terá a estrutura base de uma 
Exchange, porque funcionará como tal. A Universe Coin fará a troca e 
proteção do valor automaticamente.

c. Todas as plataformas terão planos de afiliados a um único nível, com 
o objetivo de promover e incentivar as vendas. Os pagamentos serão 
efetuados em Universe Coin.

d. Dentro da plataforma de registo do cliente e de requisição de termi-
nais, haverá uma comunidade de negócios, por setores, regiões e por 
cidades, de forma a que o utilizador da app de pagamento tenha a pos-
sibilidade de se orientar e fazer escolhas. Essa plataforma terá hiper-
links aos sites selecionados pelo cliente, sem limite de quantidade. Terá 
ainda acesso automático à loja online incluída na plataforma de e-com-
merce. Esta loja terá gestão financeira, serviços de armazenamento e 
logística da Universe Coin ou de parceiros.
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DATAS PREVISTAS
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO 
NEGÓCIO (ROAD MAP)
10 de Julho a 12 de Outubro de 2019
Vendas privadas pré-IEO A $ 0.02 - 5% do total de  Universe Coin

13 Outubro
Lançamento de IEO 

1º  Fase - 100% de Bónus

2ª Fase - 50% de Bónus 

3ª Fase - 40% de Bónus 

4ª Fase - 25% de Bónus

 

2H 2019
Desenvolvimento da App e plataforma de e-commerce com paga-

mentos em criptomoedas

2H 2019
Colocação de terminais na Europa & Brasil

4Q 2019
Lançamento de Universe Coin em Exchange a 0,05$

2020 Colocação de terminais no resto do mundo

2020 Distribuição de 15% de Universe Coin 

2021 Distribuição de 15% de Universe Coin 

2022 Distribuição de 15% de Universe Coin

2023 Distribuição de 15% de Universe Coin

OBJETIVO:  
2025 - 200 milhões de Apps em telemóveis

e 20 milhões de terminais Universe Coin
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Mariana Sousa 
CFO

Professora Licenciada. Experiência em redes bancárias, pro-
cessos legislativos e mais recentemente analista e re-
sponsável financeira em empresas.

Sálvio Cucolo
Marketing & Social Media Manager

Mais de 35 anos de experiência em consultoria de comuni-
cação; Gestor master de pessoas e equipas;
Líder em processos de branding em toda a sua extensão e 
implantação; Especialista em Marketing Digital e estratégias 
de rankeamento, SEO, SEM, Funis de Vendas, LQS e MQS; 
Expertise em Organização de eventos promocionais, sociais 
e corporativos; Extenso portfólio de trabalhos com marcas 
reconhecidas.

Marcos Ozi
Founder & CEO

Investidor e empresário. Possui larga experiência na gestão 
de empresas das mais diversas áreas, fez consultoria admin-
istrativa, financeira e tecnologias da informação. Atualmente 
atua como investidor na Europa, América Latina e Ásia.

Filipe Camargo
Founder & CIO  

Programador com vasto conhecimento em php orientado a 
objetos e com foco em Laravel e Cakephp3React, React Na-
tive, Node JS, Composer, MySql, Orientação a Objetos, Git 
Avançado, RestFull API, .NET, JAVA, C#. Conhecimento e 
criação de smart contracts na blockchain do Ethereum



A EMPRESA
Nome:

Lattitudemundi, Unipessoal Lda

Morada:

Av. D. João II, Nº 35, Edifício Infante 11 A - 1990-083 Lisboa

CEO: Marcos Ozi

Data de Constituição:

13/11/2015
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UNIVERSE COIN IEO
PRE-IEO START DATE: September 10 2019

IEO START DATE: October 13 2019

TOKEN SYMBOL: UNIS

TOKEN POOL SUPPLY 10,000,000,000 (10 billion)

PRE-IEO ROUND VALUE $0,02 (2 cents)

IEO ROUND VALUE $0,05 (5 cents)

MAX CROWDSALE CAP $50 MM 

ACCEPTED CONTRIBUTIONS BTC & ETH

TOKEN PROTOCOL TRX, TRC20

Token Contract: TQdNUVySUTsRaR9rmFHH2vdfEXA7z9YDZC

ção, custos e despesas legais razoáveis) incorridos razoavelmente e 
adequadamente pela Empresa ou por qualquer Representante da Em-
presa, em cada caso por motivo ou em conexão com a colocação ou o 
início de tal ação ou busca de tal reivindicação por você.

Se qualquer disposição ou parte da cláusula de Isenção de Responsa-
bilidade for ou se tornar inválida, ilegal ou inexequível, ela será conside-
rada modificada na extensão mínima necessária para torná-la válida, 
legal e executória. Se tal modificação não for possível, a provisão rele-
vante ou provisão parcial será considerada excluída. Qualquer modifi-
cação ou exclusão de uma provisão ou parte de provisão sob esta 
seção "Isenção de responsabilidade" não afetará a validade e aplicabili-
dade do restante desta seção "Isenção de responsabilidade".

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS, NOTAS CAUTELÁRIAS
Todas as declarações contidas nas Informações Disponíveis, declara-
ções feitas em quaisquer press releases ou em qualquer lugar acessível 
pelas declarações públicas e orais que possam ser feitas pela Empresa 
ou pelos Representantes da Empresa (conforme o caso), que não são 
declarações históricas, constituem "declarações prospectivas". Algu-
mas dessas declarações podem ser identificadas por termos prospecti-
vos, como "objetivo", "alvo", "antecipar", "acreditar", "poder", "esti-
mar", "esperar", "se", "pretender", “Pode”, “planejar”, “possível”, “pro-
vável”, “projeto”, “deveria”, “deveria”, “vontade” ou outros termos simi-
lares. No entanto, esses termos não são os meios exclusivos de identifi-
cação de declarações prospectivas. Todas as declarações relativas à 
posição financeira da Companhia, estratégias de negócios, planos e 
perspectivas do setor em que a Companhia se encontra são declara-
ções prospectivas. Essas declarações prospectivas, incluindo, entre 
outras, declarações sobre rentabilidade e crescimento da receita da 
Companhia, lucratividade e crescimento esperados da receita, pers-
pectivas, futuro, outras tendências esperadas do setor e outros assun-
tos discutidos nas Informações Disponíveis a respeito da Companhia, 
são assuntos que são não factos históricos, mas apenas estimativas e 
previsões. A Empresa não faz representação ou garantia por ter feito 
predições, estimativas ou expectativas com base em qualquer fórmula, 
modelagem ou previsão matemática ou científica, ou ter feito quais-
quer perguntas devidas e adequadas ou ter realizado pesquisas ou 
estudos independentes. Essas declarações prospectivas envolvem 
riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que 
podem fazer com que os resultados futuros reais, desempenho ou 
realizações da Companhia sejam materialmente diferentes de quais-
quer resultados futuros, desempenho ou realizações esperadas, 
expressas ou implícitas por tais procurando declarações. Esses fatores 
incluem, entre outros:

(a) Mudanças nas condições políticas, sociais, económicas e de merca-
do de ações ou criptomoedas e no ambiente regulatório nos países em 

são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus 
respectivos proprietários. O uso deles não implica nenhuma afiliação 
ou endosso por eles. As informações neste documento estão sujeitas a 
alterações ou atualizações sem aviso prévio e não devem ser interpre-
tadas como um compromisso da Empresa.

RESTRIÇÕES REGIONAIS
Dada a falta de qualificações de tokens de criptografia na maioria dos 
países, cada comprador é fortemente aconselhado a realizar uma análi-
se legal e tributária referente à compra e propriedade dos tokens Uni-
verse Coin de acordo com sua nacionalidade e local de residência.

NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO
Nenhuma parte das Informações Disponíveis deve ser consultoria 
comercial, jurídica e financeira ou tributária sobre a Empresa, os tokens 
da Universe Coin, a venda de Tokens ou qualquer um dos assuntos aos 
quais toda ou parte das Informações Disponíveis se relacionam.

Você deve consultar seu próprio consultor jurídico, financeiro, tributário 
ou outro consultor profissional sobre as informações disponíveis. Você 
deve estar ciente de que pode ser obrigado a arcar com o risco financei-
ro de qualquer compra de tokens por um período indeterminado.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, você renuncia irrevo-
gavelmente e incondicionalmente: (i) todas e quaisquer reivindicações 
(reais ou contingentes e como funcionário, funcionário do escritório ou 
em qualquer outra capacidade qualquer ou que surja) incluindo, sem 
limitação , reivindicações ou relacionadas a questões de exclusão de 
responsabilidade, qualquer pagamento ou reembolso de valores, inde-
nizações ou outros que você possa ter contra a Empresa ou contra 
qualquer um dos Representantes da Empresa; e (ii) liberar e exonerar a 
Empresa e todos os Representantes da Empresa de toda e qualquer 
responsabilidade (de qualquer natureza ou de qualquer outra natureza 
que surja) ou que possam ter sobre você. Se, por qualquer motivo, a 
partir de agora, você iniciar qualquer ação ou processo legal com rela-
ção a qualquer reclamação pretendida a ser liberada e descarregada 
de acordo com este parágrafo ou estes Termos, ou de outra forma 
tentar prosseguir com qualquer reclamação contra a Empresa ou qual-
quer representante da Empresa, então você irrevogavelmente e incon-
dicionalmente compromete-se a indemnizar e manter indemnizados a 
Companhia e todos os Representantes da Companhia sob demanda 
total e contra: (a) Todos os passivos ou perdas sofridos pela Compa-
nhia ou por qualquer Representante da Companhia; e (b) todos os 
custos razoáveis, encargos e despesas razoáveis (incluindo, sem limita-

Por favor, leia esta seção de Isenção de responsabilidade com atenção. 
Por favor, procure aconselhamento profissional independente antes de 
agir sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As moedas da Universe Coin (“Tokens dUniverse Coin”) são tokens que 
permitirão ao usuário acessar o serviço fornecido pela plataforma da 
Universe Coin. Os tokens Universe Coin não têm a qualificação legal de 
um título, uma vez que não concedem nenhum direito a dividendos ou 
juros. A venda de tokens Universe Coin é final e não reembolsável. Os 
tokens da Universe Coin não são ações e não dão direito a participar da 
assembleia geral da Companhia. Os tokens Universe Coin não podem 
ter um desempenho ou um valor específico fora da Plataforma Univer-
se Coin. Os tokens Universe Coin não devem, portanto, ser usados ou 
comprados para fins especulativos ou de investimento. Qualquer 
pessoa que compre Universe Coin expressamente reconhece e declara 
que revisou cuidadosamente as informações disponíveis e compreen-
deu completamente os riscos, custos e benefícios associados à compra 
dos tokens Universe Coin.

As informações a seguir podem estar incompletas e de forma alguma 
implicar uma relação contratual. Embora os autores façam todos os 
esforços para garantir que todas as informações neste whitepaper e 
toda e qualquer informação disponível no site da Universe Coin, o site 
localizado em www.Universecoin.io e a participação na venda de token 
da Universe Coin descrita neste whitepaper sejam precisas, até à data, 
e em conformidade com os requisitos das regras e regulamentos legais 
aplicáveis, esse material não constitui de forma alguma consultoria 
profissional. A Universe Coin (a "Empresa") não garante nem aceita a 
responsabilidade pela precisão, confiabilidade, atualidade (como neste 
Whitepaper) ou integridade deste conteúdo. Os usuários que preten-
dem possuir moedas Universe Coin (“Tokens Universe Coin”) devem 
procurar aconselhamento profissional independente antes de agir 
sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As informações disponíveis (incluindo o site e este whitepaper) são 
fornecidas "no estado em que se encontram" e sem garantias de qual-
quer tipo, expressas ou implícitas. Você assume toda a responsabilida-
de e risco com relação ao uso das Informações disponíveis e à proprie-
dade de qualquer quantidade de tokens do Universe Coin e seu uso. Se 
a lei aplicável não permitir que toda ou parte da limitação de responsa-
bilidade acima se aplique a si, as limitações se aplicarão a si apenas na 
extensão máxima permitida pela lei aplicável.

Os tokens são tokens de utilidade funcional projetados para a platafor-
ma Universe Coin. Os tokens da Universe Coin não são valores mobiliá-
rios. Se você comprar tokens Universe Coin, sua compra não poderá 
ser reembolsada ou trocada. Todos os nomes e produtos de empresas 

que a Companhia conduz seus negócios e operações;

(b) O risco de a Companhia ser incapaz de executar ou implementar 
suas estratégias de negócios e futuro;

(c) Mudanças nas taxas de juros e nas taxas de câmbio de moedas fidu-
ciárias e criptomoedas;

 (d) mudanças nas estratégias de crescimento antecipado e crescimen-
to interno esperado da Companhia;

(e) Alterações na disponibilidade e taxas pagáveis à Companhia em 
conexão com seus negócios e operações;

(f) Alterações na disponibilidade e salários dos funcionários exigidos 
pela Companhia para levar a cabo os seus negócios e operações;

(g) Mudanças nas preferências dos clientes da Companhia;

(h) Mudanças nas condições competitivas sob as quais a Companhia 
opera e a capacidade da Companhia de competir sob tais condições;

(i) Mudanças nas necessidades futuras de capital da Companhia e na dispo-
nibilidade de financiamento e capital para financiar tais necessidades;

(j) Guerra ou atos de terrorismo internacional ou doméstico;

(k) Ocorrências de eventos catastróficos, desastres naturais e atos de 
Deus que afetam os negócios e / ou operações da Companhia;

(l) Outros fatores fora do controle exclusivo da Companhia; e

(m) Quaisquer riscos e incertezas associados à Empresa e seus negó-
cios e operações, os Tokens, a Venda de Tokens e a confiança em toda 
ou parte das Informações Disponíveis.

Todas as declarações prospectivas feitas por ou atribuíveis à Companhia 
ou a seus representantes são expressamente qualificadas na sua totali-
dade por esses fatores. Dado que os riscos e incertezas que podem fazer 
com que os resultados futuros reais, desempenho ou realizações da 
Companhia sejam materialmente diferentes do esperado, expressos ou 
implícitos nas declarações prospectivas das Informações Disponíveis, 
não deve ser depositada confiança indevida nessas declarações. . Essas 
declarações prospectivas são aplicáveis somente a partir da data de 
publicação do Whitepaper e da data mais recente em que o site foi atua-
lizado. Nem a Companhia, nem os Representantes da Companhia, nem 
qualquer outra pessoa representam, garantem e / ou comprometem-se 
a que os resultados futuros, desempenho ou realizações reais da Com-
panhia sejam os discutidos nessas declarações prospectivas.

Os resultados, desempenho ou realizações reais da Companhia podem 
diferir materialmente dos antecipados nessas declarações prospecti-
vas. Nada contido nas Informações Disponíveis é ou pode ser conside-
rado uma promessa, representação ou compromisso quanto ao 
desempenho futuro ou políticas da Empresa. Além disso, a Empresa se 
exime de qualquer responsabilidade de atualizar qualquer uma dessas 
declarações prospectivas ou de anunciar publicamente quaisquer revi-

sões dessas declarações prospectivas para refletir desenvolvimentos, 
eventos ou circunstâncias futuras, mesmo que novas informações se 
tornem disponíveis ou outros eventos ocorram no futuro.

SEM REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS
A Empresa não faz ou pretende fazer, e por este meio, isenta-se de qual-
quer representação, garantia ou compromisso de qualquer forma para 
qualquer entidade ou pessoa, incluindo qualquer representação, garan-
tia ou compromisso em relação à verdade, precisão e integridade de 
qualquer um dos as informações definidas nas informações disponíveis.

DECLARAÇÕES E GARANTIAS DADAS POR SI ACEDENDO E/OU 
ACEITANDO A POSSE OU COMUNICAÇÃO DE TODAS AS PARTES 
DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS, VOCÊ REPRESENTA E GARANTE 
(E DEVERÁ SER REPRESENTADO E GARANTIDO) À EMPRESA NA 
DATA DE ACESSO OU NA ÚLTIMA DATA EM QUE ACEDEU QUE 
TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS PARTES DAS INFORMAÇÕES 
DISPONÍVEIS OU O SEGUINTE:
(a) você tem mais de 18 (dezoito) anos de idade;

(b) Você concorda e reconhece que os tokens do Universe Coin não 
constituem valores mobiliários, sob qualquer forma, em nenhuma juris-
dição;

(c) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis 
(incluindo o White Paper e o Site) não constituem um prospecto ou 
documento de oferta de qualquer tipo e não se destinam a constituir 
uma oferta de valores mobiliários em qualquer jurisdição ou uma solici-
tação de investimento em valores mobiliários e você não é obrigado a 
firmar nenhum contrato ou compromisso legal vinculativo e nenhuma 
criptomoeda ou outra forma de pagamento deve ser aceita com base 
nas informações disponíveis;

(d) Você concorda e reconhece que nenhuma autoridade reguladora 
examinou ou aprovou as Informações Disponíveis, nenhuma ação foi 
ou será tomada de acordo com as leis, requisitos regulamentares ou 
regras de qualquer jurisdição e a publicação, distribuição ou dissemi-
nação de toda ou qualquer parte parte das Informações disponíveis 
para você não implica que as leis, requisitos ou regras regulamentares 
aplicáveis foram cumpridas;

(e) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis, o com-
promisso e / ou a conclusão da Venda de Tokens ou a negociação 
futura dos Tokens em qualquer bolsa ou mercado (regulamentado, não 
regulamentado, primário, secundário ou outro) não devem ser inter-
pretado, interpretado ou considerado por você como uma indicação 
dos méritos da Empresa, dos Tokens Universe Coin, da Venda de 
Tokens ou das Informações Disponíveis;

(f) A distribuição ou disseminação das Informações Disponíveis, qual-

quer parte ou cópia das mesmas, ou a aceitação das mesmas por você, 
não é proibida ou restrita pelas leis, regulamentos ou regras aplicáveis 
em sua jurisdição e sempre que houver restrições em relação se a 
posse for aplicável, você observou e cumpriu todas essas restrições às 
suas próprias custas e sem responsabilidade perante a Companhia;

(g) Você concorda e reconhece que, no caso em que deseja comprar 
quaisquer Tokensda Universe Coin, os Tokens Universe Coin não devem 
ser entendidos, interpretados, classificados ou tratados como:

(i) Qualquer tipo de moeda ou mercadoria;

(ii) Debêntures ou ações emitidas por qualquer pessoa ou entidade 
(seja a Companhia ou não);

(iii) direitos, opções ou derivados relativos a tais debêntures ou ações;

(iv) Direitos sob um contrato por diferenças ou sob qualquer outro 
contrato cujo objetivo ou objetivo pretendido seja garantir um lucro ou 
evitar uma perda;

(v) Unidades num esquema de investimento coletivo;

(vi) Unidades numa relação de negócios;

(vii) Derivados de unidades numa relação de negócios;

(viii) Qualquer outra garantia ou classe de valores mobiliários; ou

(ix) Qualquer tipo de investimento (como tal termo é definido pela Lei 
de Serviços Financeiros (Investimentos e Serviços Fiduciários) 1989-47 
de Gibraltar (conforme emendada ou reencenada de tempos em 
tempos) ou como tal termo pode ser interpretado sob legislação 
semelhante em qualquer outra parte do mundo);

(h) Você está ciente e entende que não é elegível para comprar quais-
quer Tokens da Universe Coin ou acessar as Informações Disponíveis se 
for cidadão, nacional, residente (imposto ou não) e / ou titular de green 
card de uma Jurisdição Restrita ou se você for uma pessoa restrita;

(i) Você possui um grau básico de entendimento da operação, funcio-
nalidade, uso, armazenamento, mecanismos de transmissão e outras 
características materiais de criptomoedas, sistemas de software basea-
dos em blockchain, carteiras de criptomoeda ou outros mecanismos de 
armazenamento de token relacionados, tecnologia blockchain e tecno-
logia de contrato inteligente;

(j) Você está ciente e entende que, no caso de desejar comprar quais-
quer Tokens Universe Coin há riscos associados a:

(A) a Companhia e seus negócios e operações;

(B) os Tokens da Universe Coin;

(C) a venda de tokens; e

(D) confiar ou agir sobre toda ou parte das Informações Disponíveis;

(k) Você concorda e reconhece que a Companhia não é responsável 
por quaisquer perdas indiretas, especiais, incidentais, consequenciais 

compra original ou da emissão (o "Preço de Compra"). O Preço de 
Compra pode não ser indicativo do preço de mercado dos tokens Uni-
verse Coin depois de eles serem disponibilizados para negociação no 
mercado. Um token Universe Coin não é uma moeda emitida por 
nenhum banco central ou organização nacional, supranacional ou 
quase nacional, nem é apoiada por ativos tangíveis ou outro crédito, 
nem é uma mercadoria no sentido tradicional dessa palavra.

A Companhia não é responsável por, nem prossegue, a circulação e a 
negociação de tokens da Universe Coin em qualquer mercado. A nego-
ciação de tokens da Universe Coin dependerá apenas do consenso 
sobre seu valor entre os participantes relevantes do mercado. Ninguém 
é obrigado a comprar tokens do Universe Coin de qualquer detentor 
dos tokens da Universe Coin, incluindo os compradores, nem ninguém 
garante a liquidez ou o preço de mercado dos tokens da Universe Coin 
em nenhuma medida a qualquer momento.

Além disso, os tokens da Universe Coin não podem ser revendidos a 
compradores que sejam cidadãos, nacionais, residentes (impostos ou 
outros) e / ou portadores de green card de jurisdições restritas ou a 
pessoas restritas ou a compradores em qualquer outra jurisdição onde 
a compra de tokens possa ser realizada. em violação das leis aplicáveis. 
Consequentemente, a Companhia não pode garantir que haverá 
demanda ou mercado para os tokens Universe Coin ou que o Preço de 
Compra é indicativo do preço de mercado dos tokens Universe Coin 
depois de eles serem disponibilizados para negociação em qualquer 
mercado ou bolsa de criptomoedas. A aquisição e o armazenamento 
de tokens Universe Coin envolve vários riscos, em particular o risco de 
a Companhia não conseguir lançar todas as operações previstas, 
desenvolver sua blockchain e fornecer todos os serviços prometidos.

Portanto, e antes de adquirir os tokens Universe Coin, qualquer usuário 
deve considerar cuidadosamente os riscos, custos e benefícios da 
aquisição dos tokens do Universe Coin e, se necessário, obter qualquer 
conselho independente a esse respeito. Qualquer pessoa interessada 
que não esteja em posição de aceitar ou entender os riscos associados 
à atividade (incluindo os riscos relacionados ao desenvolvimento inicial 
da plataforma Universe Coin) ou quaisquer outros riscos, conforme 
indicado em www.universecoin.io indicado nos Termos e Condições da 
venda em grupo não deve adquirir tokens da Universe Coin.

Os tokens criptográficos, como os tokens Universe Coin, são uma 
tecnologia relativamente nova e dinâmica. Além dos riscos incluídos na 
discussão acima sobre fatores de risco, existem outros riscos associa-
dos à sua compra, manutenção e uso dos tokens Universe Coin, incluin-
do aqueles que a Empresa não pode prever. Esses riscos podem apare-
cer ainda como variações ou combinações imprevistas dos riscos 
discutidos acima.

Ao concluir a Operação Comercial, esses tokens serão emitidos por um 
processo técnico chamado «Blockchain». Este é um protocolo de TI de 

ou outras perdas de qualquer espécie, por delito, contrato ou outro 
meio (incluindo, entre outras, perda de receita, receita ou lucros, ou 
perda de uso ou dados, ou perda de reputação, ou perda de qualquer 
oportunidade económica ou outra de qualquer natureza ou origem), 
decorrente de, ou em conexão com, qualquer aceitação ou confiança 
nas Informações Disponíveis ou em qualquer parte dela por você; e

(l) Todas as representações e garantias acima são verdadeiras, comple-
tas, precisas e não enganosas desde o momento do seu último acesso 
e/ou posse (conforme o caso) das Informações Disponíveis.

RISCOS
Você deve considerar e avaliar cuidadosamente cada um dos seguintes 
fatores de risco e todas as outras informações contidas neste white 
paper antes de decidir comprar os tokens Universe Coin. De acordo 
com o melhor conhecimento e convicção da Companhia, todos os fato-
res de risco que são relevantes para si na tomada de um julgamento 
informado sobre a participação na Venda de Tokens, foram definidos 
abaixo. Se alguma das seguintes considerações, incertezas ou riscos 
materiais se transformarem em eventos reais, os negócios, a posição 
financeira e / ou os resultados das operações da Companhia e a manu-
tenção e o nível de uso dos Tokens de Universe Coin poderão ser mate-
rial e adversamente afetados.

Ações regulatórias podem impactar negativamente os tokens da Uni-
verse Coin e a oferta da Companhia de várias maneiras, incluindo, por 
exemplo, através da determinação de que os tokens da Universe Coin 
são instrumentos financeiros regulamentados que precisam ser regis-
trados na agência reguladora apropriada. Qualquer um desses resulta-
dos pode impedir a empresa de desenvolver completamente a plata-
forma Universe Coin, tokens e outros serviços oferecidos.

Além disso, um regulador pode tomar uma ação contra a Companhia 
se visualizar os tokens Universe Coin e a plataforma da Companhia 
como uma violação da lei existente. Qualquer um desses resultados 
afetaria negativamente a utilidade dos tokens da Universe Coin e / ou 
poderia causar o cancelamento da operação da Companhia.

Antes da venda de tokens, não havia mercado público para tokens de 
Universe Coin. Embora a Companhia possa envidar esforços razoáveis 
para buscar a aprovação da disponibilidade dos tokens Universe Coin 
para negociação numa bolsa ou mercado de criptomoedas, não há 
garantia de que essa aprovação seja obtida. Além disso, mesmo que 
essa aprovação seja concedida por uma bolsa de criptomoedas, não há 
garantia de que um mercado de negociação ativo ou líquido para os 
tokens Universe Coin se desenvolva, ou se desenvolvido, será sustenta-
do depois dos tokens Universe Coin serem disponibilizados para nego-
ciação nesse mercado. Também não há garantia de que o preço de 
mercado dos tokens Universe Coin não caia abaixo do preço de 

código aberto sobre o qual a empresa não tem direitos ou responsabili-
dades em termos de desenvolvimento e operação. Os compradores de 
moedas Universe Coin e os usuários reconhecem e entendem, portan-
to, que a empresa (incluindo seus corpos e funcionários) não assume 
nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante ou 
relacionado à incapacidade de usar os tokens Universe Coin, exceto em 
caso de má conduta intencional ou negligência grave.

A Universe Coin é baseada no protocolo ERC 20. Portanto, qualquer 
mau funcionamento, função não planeada ou operação inesperada do 
protocolo ERC 20 pode fazer com que a rede da empresa ou a App 
Universe Coin funcione mal ou opere de uma maneira que não é espe-
rada. O Ethereum, a unidade de conta nativa do protocolo ERC 20, 
pode, por si só, perder valor de maneira semelhante à Universe Coin e 
também de outras maneiras.



O QUE É E PARA QUE
SERVE A MOEDA UNIVERSE 
COIN (UNIS)?
A moeda Universe Coin é uma criptomoeda baseada em blockchain 
que está ligada ao desenvolvimento e crescimento da empresa mãe. 
Foi projetada para ser utilizada como meio de pagamento eletrônico 
para todos os que a queiram usar nas suas compras em negócios 
físicos e online.
Globalmente, os clientes e os comerciantes fazem compras e vendas a 
todo o momento. A UNIS será um meio de pagamento direto, em crip-
tomoeda em todo o mundo.
A Universe Coin (UNIS), como outras criptomoedas, pode ser transferi-
da sem fronteiras, de forma economica, segura e em tempo real.
A disseminação da Universe Coin é impulsionada pelo facto de atender 
à necessidade dos participantes do mercado em terem disponível um 
meio de pagamento geralmente aceite.

PORQUE RAZÃO 
ACREDITAMOS NO SUCESSO 
DO NEGÓCIO UNIVERSE COIN
O serviço Universe Coin gera ganhos de várias maneiras
• Comissões sobre a troca de criptomoedas
• Comissões sobre as compras dos utilizadores da app
• Comissões sobre todas as vendas online 
• Ganhos sobre o aluguer, cedência ou venda dos terminais de cobrança
• Ganhos sobre a promoção e publicidade de produtos e negócios 

dentro da plataforma, nomeadamente criação de produtos do dia, 
mais vistos, mais procurados, etc

• Ganhos sobre staking de moedas que não estarão sujeitas à especula-
ção na Exchange durante longos períodos
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ção, custos e despesas legais razoáveis) incorridos razoavelmente e 
adequadamente pela Empresa ou por qualquer Representante da Em-
presa, em cada caso por motivo ou em conexão com a colocação ou o 
início de tal ação ou busca de tal reivindicação por você.

Se qualquer disposição ou parte da cláusula de Isenção de Responsa-
bilidade for ou se tornar inválida, ilegal ou inexequível, ela será conside-
rada modificada na extensão mínima necessária para torná-la válida, 
legal e executória. Se tal modificação não for possível, a provisão rele-
vante ou provisão parcial será considerada excluída. Qualquer modifi-
cação ou exclusão de uma provisão ou parte de provisão sob esta 
seção "Isenção de responsabilidade" não afetará a validade e aplicabili-
dade do restante desta seção "Isenção de responsabilidade".

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS, NOTAS CAUTELÁRIAS
Todas as declarações contidas nas Informações Disponíveis, declara-
ções feitas em quaisquer press releases ou em qualquer lugar acessível 
pelas declarações públicas e orais que possam ser feitas pela Empresa 
ou pelos Representantes da Empresa (conforme o caso), que não são 
declarações históricas, constituem "declarações prospectivas". Algu-
mas dessas declarações podem ser identificadas por termos prospecti-
vos, como "objetivo", "alvo", "antecipar", "acreditar", "poder", "esti-
mar", "esperar", "se", "pretender", “Pode”, “planejar”, “possível”, “pro-
vável”, “projeto”, “deveria”, “deveria”, “vontade” ou outros termos simi-
lares. No entanto, esses termos não são os meios exclusivos de identifi-
cação de declarações prospectivas. Todas as declarações relativas à 
posição financeira da Companhia, estratégias de negócios, planos e 
perspectivas do setor em que a Companhia se encontra são declara-
ções prospectivas. Essas declarações prospectivas, incluindo, entre 
outras, declarações sobre rentabilidade e crescimento da receita da 
Companhia, lucratividade e crescimento esperados da receita, pers-
pectivas, futuro, outras tendências esperadas do setor e outros assun-
tos discutidos nas Informações Disponíveis a respeito da Companhia, 
são assuntos que são não factos históricos, mas apenas estimativas e 
previsões. A Empresa não faz representação ou garantia por ter feito 
predições, estimativas ou expectativas com base em qualquer fórmula, 
modelagem ou previsão matemática ou científica, ou ter feito quais-
quer perguntas devidas e adequadas ou ter realizado pesquisas ou 
estudos independentes. Essas declarações prospectivas envolvem 
riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que 
podem fazer com que os resultados futuros reais, desempenho ou 
realizações da Companhia sejam materialmente diferentes de quais-
quer resultados futuros, desempenho ou realizações esperadas, 
expressas ou implícitas por tais procurando declarações. Esses fatores 
incluem, entre outros:

(a) Mudanças nas condições políticas, sociais, económicas e de merca-
do de ações ou criptomoedas e no ambiente regulatório nos países em 

são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus 
respectivos proprietários. O uso deles não implica nenhuma afiliação 
ou endosso por eles. As informações neste documento estão sujeitas a 
alterações ou atualizações sem aviso prévio e não devem ser interpre-
tadas como um compromisso da Empresa.

RESTRIÇÕES REGIONAIS
Dada a falta de qualificações de tokens de criptografia na maioria dos 
países, cada comprador é fortemente aconselhado a realizar uma análi-
se legal e tributária referente à compra e propriedade dos tokens Uni-
verse Coin de acordo com sua nacionalidade e local de residência.

NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO
Nenhuma parte das Informações Disponíveis deve ser consultoria 
comercial, jurídica e financeira ou tributária sobre a Empresa, os tokens 
da Universe Coin, a venda de Tokens ou qualquer um dos assuntos aos 
quais toda ou parte das Informações Disponíveis se relacionam.

Você deve consultar seu próprio consultor jurídico, financeiro, tributário 
ou outro consultor profissional sobre as informações disponíveis. Você 
deve estar ciente de que pode ser obrigado a arcar com o risco financei-
ro de qualquer compra de tokens por um período indeterminado.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, você renuncia irrevo-
gavelmente e incondicionalmente: (i) todas e quaisquer reivindicações 
(reais ou contingentes e como funcionário, funcionário do escritório ou 
em qualquer outra capacidade qualquer ou que surja) incluindo, sem 
limitação , reivindicações ou relacionadas a questões de exclusão de 
responsabilidade, qualquer pagamento ou reembolso de valores, inde-
nizações ou outros que você possa ter contra a Empresa ou contra 
qualquer um dos Representantes da Empresa; e (ii) liberar e exonerar a 
Empresa e todos os Representantes da Empresa de toda e qualquer 
responsabilidade (de qualquer natureza ou de qualquer outra natureza 
que surja) ou que possam ter sobre você. Se, por qualquer motivo, a 
partir de agora, você iniciar qualquer ação ou processo legal com rela-
ção a qualquer reclamação pretendida a ser liberada e descarregada 
de acordo com este parágrafo ou estes Termos, ou de outra forma 
tentar prosseguir com qualquer reclamação contra a Empresa ou qual-
quer representante da Empresa, então você irrevogavelmente e incon-
dicionalmente compromete-se a indemnizar e manter indemnizados a 
Companhia e todos os Representantes da Companhia sob demanda 
total e contra: (a) Todos os passivos ou perdas sofridos pela Compa-
nhia ou por qualquer Representante da Companhia; e (b) todos os 
custos razoáveis, encargos e despesas razoáveis (incluindo, sem limita-

Por favor, leia esta seção de Isenção de responsabilidade com atenção. 
Por favor, procure aconselhamento profissional independente antes de 
agir sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As moedas da Universe Coin (“Tokens dUniverse Coin”) são tokens que 
permitirão ao usuário acessar o serviço fornecido pela plataforma da 
Universe Coin. Os tokens Universe Coin não têm a qualificação legal de 
um título, uma vez que não concedem nenhum direito a dividendos ou 
juros. A venda de tokens Universe Coin é final e não reembolsável. Os 
tokens da Universe Coin não são ações e não dão direito a participar da 
assembleia geral da Companhia. Os tokens Universe Coin não podem 
ter um desempenho ou um valor específico fora da Plataforma Univer-
se Coin. Os tokens Universe Coin não devem, portanto, ser usados ou 
comprados para fins especulativos ou de investimento. Qualquer 
pessoa que compre Universe Coin expressamente reconhece e declara 
que revisou cuidadosamente as informações disponíveis e compreen-
deu completamente os riscos, custos e benefícios associados à compra 
dos tokens Universe Coin.

As informações a seguir podem estar incompletas e de forma alguma 
implicar uma relação contratual. Embora os autores façam todos os 
esforços para garantir que todas as informações neste whitepaper e 
toda e qualquer informação disponível no site da Universe Coin, o site 
localizado em www.Universecoin.io e a participação na venda de token 
da Universe Coin descrita neste whitepaper sejam precisas, até à data, 
e em conformidade com os requisitos das regras e regulamentos legais 
aplicáveis, esse material não constitui de forma alguma consultoria 
profissional. A Universe Coin (a "Empresa") não garante nem aceita a 
responsabilidade pela precisão, confiabilidade, atualidade (como neste 
Whitepaper) ou integridade deste conteúdo. Os usuários que preten-
dem possuir moedas Universe Coin (“Tokens Universe Coin”) devem 
procurar aconselhamento profissional independente antes de agir 
sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As informações disponíveis (incluindo o site e este whitepaper) são 
fornecidas "no estado em que se encontram" e sem garantias de qual-
quer tipo, expressas ou implícitas. Você assume toda a responsabilida-
de e risco com relação ao uso das Informações disponíveis e à proprie-
dade de qualquer quantidade de tokens do Universe Coin e seu uso. Se 
a lei aplicável não permitir que toda ou parte da limitação de responsa-
bilidade acima se aplique a si, as limitações se aplicarão a si apenas na 
extensão máxima permitida pela lei aplicável.

Os tokens são tokens de utilidade funcional projetados para a platafor-
ma Universe Coin. Os tokens da Universe Coin não são valores mobiliá-
rios. Se você comprar tokens Universe Coin, sua compra não poderá 
ser reembolsada ou trocada. Todos os nomes e produtos de empresas 

que a Companhia conduz seus negócios e operações;

(b) O risco de a Companhia ser incapaz de executar ou implementar 
suas estratégias de negócios e futuro;

(c) Mudanças nas taxas de juros e nas taxas de câmbio de moedas fidu-
ciárias e criptomoedas;

 (d) mudanças nas estratégias de crescimento antecipado e crescimen-
to interno esperado da Companhia;

(e) Alterações na disponibilidade e taxas pagáveis à Companhia em 
conexão com seus negócios e operações;

(f) Alterações na disponibilidade e salários dos funcionários exigidos 
pela Companhia para levar a cabo os seus negócios e operações;

(g) Mudanças nas preferências dos clientes da Companhia;

(h) Mudanças nas condições competitivas sob as quais a Companhia 
opera e a capacidade da Companhia de competir sob tais condições;

(i) Mudanças nas necessidades futuras de capital da Companhia e na dispo-
nibilidade de financiamento e capital para financiar tais necessidades;

(j) Guerra ou atos de terrorismo internacional ou doméstico;

(k) Ocorrências de eventos catastróficos, desastres naturais e atos de 
Deus que afetam os negócios e / ou operações da Companhia;

(l) Outros fatores fora do controle exclusivo da Companhia; e

(m) Quaisquer riscos e incertezas associados à Empresa e seus negó-
cios e operações, os Tokens, a Venda de Tokens e a confiança em toda 
ou parte das Informações Disponíveis.

Todas as declarações prospectivas feitas por ou atribuíveis à Companhia 
ou a seus representantes são expressamente qualificadas na sua totali-
dade por esses fatores. Dado que os riscos e incertezas que podem fazer 
com que os resultados futuros reais, desempenho ou realizações da 
Companhia sejam materialmente diferentes do esperado, expressos ou 
implícitos nas declarações prospectivas das Informações Disponíveis, 
não deve ser depositada confiança indevida nessas declarações. . Essas 
declarações prospectivas são aplicáveis somente a partir da data de 
publicação do Whitepaper e da data mais recente em que o site foi atua-
lizado. Nem a Companhia, nem os Representantes da Companhia, nem 
qualquer outra pessoa representam, garantem e / ou comprometem-se 
a que os resultados futuros, desempenho ou realizações reais da Com-
panhia sejam os discutidos nessas declarações prospectivas.

Os resultados, desempenho ou realizações reais da Companhia podem 
diferir materialmente dos antecipados nessas declarações prospecti-
vas. Nada contido nas Informações Disponíveis é ou pode ser conside-
rado uma promessa, representação ou compromisso quanto ao 
desempenho futuro ou políticas da Empresa. Além disso, a Empresa se 
exime de qualquer responsabilidade de atualizar qualquer uma dessas 
declarações prospectivas ou de anunciar publicamente quaisquer revi-

sões dessas declarações prospectivas para refletir desenvolvimentos, 
eventos ou circunstâncias futuras, mesmo que novas informações se 
tornem disponíveis ou outros eventos ocorram no futuro.

SEM REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS
A Empresa não faz ou pretende fazer, e por este meio, isenta-se de qual-
quer representação, garantia ou compromisso de qualquer forma para 
qualquer entidade ou pessoa, incluindo qualquer representação, garan-
tia ou compromisso em relação à verdade, precisão e integridade de 
qualquer um dos as informações definidas nas informações disponíveis.

DECLARAÇÕES E GARANTIAS DADAS POR SI ACEDENDO E/OU 
ACEITANDO A POSSE OU COMUNICAÇÃO DE TODAS AS PARTES 
DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS, VOCÊ REPRESENTA E GARANTE 
(E DEVERÁ SER REPRESENTADO E GARANTIDO) À EMPRESA NA 
DATA DE ACESSO OU NA ÚLTIMA DATA EM QUE ACEDEU QUE 
TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS PARTES DAS INFORMAÇÕES 
DISPONÍVEIS OU O SEGUINTE:
(a) você tem mais de 18 (dezoito) anos de idade;

(b) Você concorda e reconhece que os tokens do Universe Coin não 
constituem valores mobiliários, sob qualquer forma, em nenhuma juris-
dição;

(c) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis 
(incluindo o White Paper e o Site) não constituem um prospecto ou 
documento de oferta de qualquer tipo e não se destinam a constituir 
uma oferta de valores mobiliários em qualquer jurisdição ou uma solici-
tação de investimento em valores mobiliários e você não é obrigado a 
firmar nenhum contrato ou compromisso legal vinculativo e nenhuma 
criptomoeda ou outra forma de pagamento deve ser aceita com base 
nas informações disponíveis;

(d) Você concorda e reconhece que nenhuma autoridade reguladora 
examinou ou aprovou as Informações Disponíveis, nenhuma ação foi 
ou será tomada de acordo com as leis, requisitos regulamentares ou 
regras de qualquer jurisdição e a publicação, distribuição ou dissemi-
nação de toda ou qualquer parte parte das Informações disponíveis 
para você não implica que as leis, requisitos ou regras regulamentares 
aplicáveis foram cumpridas;

(e) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis, o com-
promisso e / ou a conclusão da Venda de Tokens ou a negociação 
futura dos Tokens em qualquer bolsa ou mercado (regulamentado, não 
regulamentado, primário, secundário ou outro) não devem ser inter-
pretado, interpretado ou considerado por você como uma indicação 
dos méritos da Empresa, dos Tokens Universe Coin, da Venda de 
Tokens ou das Informações Disponíveis;

(f) A distribuição ou disseminação das Informações Disponíveis, qual-

quer parte ou cópia das mesmas, ou a aceitação das mesmas por você, 
não é proibida ou restrita pelas leis, regulamentos ou regras aplicáveis 
em sua jurisdição e sempre que houver restrições em relação se a 
posse for aplicável, você observou e cumpriu todas essas restrições às 
suas próprias custas e sem responsabilidade perante a Companhia;

(g) Você concorda e reconhece que, no caso em que deseja comprar 
quaisquer Tokensda Universe Coin, os Tokens Universe Coin não devem 
ser entendidos, interpretados, classificados ou tratados como:

(i) Qualquer tipo de moeda ou mercadoria;

(ii) Debêntures ou ações emitidas por qualquer pessoa ou entidade 
(seja a Companhia ou não);

(iii) direitos, opções ou derivados relativos a tais debêntures ou ações;

(iv) Direitos sob um contrato por diferenças ou sob qualquer outro 
contrato cujo objetivo ou objetivo pretendido seja garantir um lucro ou 
evitar uma perda;

(v) Unidades num esquema de investimento coletivo;

(vi) Unidades numa relação de negócios;

(vii) Derivados de unidades numa relação de negócios;

(viii) Qualquer outra garantia ou classe de valores mobiliários; ou

(ix) Qualquer tipo de investimento (como tal termo é definido pela Lei 
de Serviços Financeiros (Investimentos e Serviços Fiduciários) 1989-47 
de Gibraltar (conforme emendada ou reencenada de tempos em 
tempos) ou como tal termo pode ser interpretado sob legislação 
semelhante em qualquer outra parte do mundo);

(h) Você está ciente e entende que não é elegível para comprar quais-
quer Tokens da Universe Coin ou acessar as Informações Disponíveis se 
for cidadão, nacional, residente (imposto ou não) e / ou titular de green 
card de uma Jurisdição Restrita ou se você for uma pessoa restrita;

(i) Você possui um grau básico de entendimento da operação, funcio-
nalidade, uso, armazenamento, mecanismos de transmissão e outras 
características materiais de criptomoedas, sistemas de software basea-
dos em blockchain, carteiras de criptomoeda ou outros mecanismos de 
armazenamento de token relacionados, tecnologia blockchain e tecno-
logia de contrato inteligente;

(j) Você está ciente e entende que, no caso de desejar comprar quais-
quer Tokens Universe Coin há riscos associados a:

(A) a Companhia e seus negócios e operações;

(B) os Tokens da Universe Coin;

(C) a venda de tokens; e

(D) confiar ou agir sobre toda ou parte das Informações Disponíveis;

(k) Você concorda e reconhece que a Companhia não é responsável 
por quaisquer perdas indiretas, especiais, incidentais, consequenciais 

compra original ou da emissão (o "Preço de Compra"). O Preço de 
Compra pode não ser indicativo do preço de mercado dos tokens Uni-
verse Coin depois de eles serem disponibilizados para negociação no 
mercado. Um token Universe Coin não é uma moeda emitida por 
nenhum banco central ou organização nacional, supranacional ou 
quase nacional, nem é apoiada por ativos tangíveis ou outro crédito, 
nem é uma mercadoria no sentido tradicional dessa palavra.

A Companhia não é responsável por, nem prossegue, a circulação e a 
negociação de tokens da Universe Coin em qualquer mercado. A nego-
ciação de tokens da Universe Coin dependerá apenas do consenso 
sobre seu valor entre os participantes relevantes do mercado. Ninguém 
é obrigado a comprar tokens do Universe Coin de qualquer detentor 
dos tokens da Universe Coin, incluindo os compradores, nem ninguém 
garante a liquidez ou o preço de mercado dos tokens da Universe Coin 
em nenhuma medida a qualquer momento.

Além disso, os tokens da Universe Coin não podem ser revendidos a 
compradores que sejam cidadãos, nacionais, residentes (impostos ou 
outros) e / ou portadores de green card de jurisdições restritas ou a 
pessoas restritas ou a compradores em qualquer outra jurisdição onde 
a compra de tokens possa ser realizada. em violação das leis aplicáveis. 
Consequentemente, a Companhia não pode garantir que haverá 
demanda ou mercado para os tokens Universe Coin ou que o Preço de 
Compra é indicativo do preço de mercado dos tokens Universe Coin 
depois de eles serem disponibilizados para negociação em qualquer 
mercado ou bolsa de criptomoedas. A aquisição e o armazenamento 
de tokens Universe Coin envolve vários riscos, em particular o risco de 
a Companhia não conseguir lançar todas as operações previstas, 
desenvolver sua blockchain e fornecer todos os serviços prometidos.

Portanto, e antes de adquirir os tokens Universe Coin, qualquer usuário 
deve considerar cuidadosamente os riscos, custos e benefícios da 
aquisição dos tokens do Universe Coin e, se necessário, obter qualquer 
conselho independente a esse respeito. Qualquer pessoa interessada 
que não esteja em posição de aceitar ou entender os riscos associados 
à atividade (incluindo os riscos relacionados ao desenvolvimento inicial 
da plataforma Universe Coin) ou quaisquer outros riscos, conforme 
indicado em www.universecoin.io indicado nos Termos e Condições da 
venda em grupo não deve adquirir tokens da Universe Coin.

Os tokens criptográficos, como os tokens Universe Coin, são uma 
tecnologia relativamente nova e dinâmica. Além dos riscos incluídos na 
discussão acima sobre fatores de risco, existem outros riscos associa-
dos à sua compra, manutenção e uso dos tokens Universe Coin, incluin-
do aqueles que a Empresa não pode prever. Esses riscos podem apare-
cer ainda como variações ou combinações imprevistas dos riscos 
discutidos acima.

Ao concluir a Operação Comercial, esses tokens serão emitidos por um 
processo técnico chamado «Blockchain». Este é um protocolo de TI de 

ou outras perdas de qualquer espécie, por delito, contrato ou outro 
meio (incluindo, entre outras, perda de receita, receita ou lucros, ou 
perda de uso ou dados, ou perda de reputação, ou perda de qualquer 
oportunidade económica ou outra de qualquer natureza ou origem), 
decorrente de, ou em conexão com, qualquer aceitação ou confiança 
nas Informações Disponíveis ou em qualquer parte dela por você; e

(l) Todas as representações e garantias acima são verdadeiras, comple-
tas, precisas e não enganosas desde o momento do seu último acesso 
e/ou posse (conforme o caso) das Informações Disponíveis.

RISCOS
Você deve considerar e avaliar cuidadosamente cada um dos seguintes 
fatores de risco e todas as outras informações contidas neste white 
paper antes de decidir comprar os tokens Universe Coin. De acordo 
com o melhor conhecimento e convicção da Companhia, todos os fato-
res de risco que são relevantes para si na tomada de um julgamento 
informado sobre a participação na Venda de Tokens, foram definidos 
abaixo. Se alguma das seguintes considerações, incertezas ou riscos 
materiais se transformarem em eventos reais, os negócios, a posição 
financeira e / ou os resultados das operações da Companhia e a manu-
tenção e o nível de uso dos Tokens de Universe Coin poderão ser mate-
rial e adversamente afetados.

Ações regulatórias podem impactar negativamente os tokens da Uni-
verse Coin e a oferta da Companhia de várias maneiras, incluindo, por 
exemplo, através da determinação de que os tokens da Universe Coin 
são instrumentos financeiros regulamentados que precisam ser regis-
trados na agência reguladora apropriada. Qualquer um desses resulta-
dos pode impedir a empresa de desenvolver completamente a plata-
forma Universe Coin, tokens e outros serviços oferecidos.

Além disso, um regulador pode tomar uma ação contra a Companhia 
se visualizar os tokens Universe Coin e a plataforma da Companhia 
como uma violação da lei existente. Qualquer um desses resultados 
afetaria negativamente a utilidade dos tokens da Universe Coin e / ou 
poderia causar o cancelamento da operação da Companhia.

Antes da venda de tokens, não havia mercado público para tokens de 
Universe Coin. Embora a Companhia possa envidar esforços razoáveis 
para buscar a aprovação da disponibilidade dos tokens Universe Coin 
para negociação numa bolsa ou mercado de criptomoedas, não há 
garantia de que essa aprovação seja obtida. Além disso, mesmo que 
essa aprovação seja concedida por uma bolsa de criptomoedas, não há 
garantia de que um mercado de negociação ativo ou líquido para os 
tokens Universe Coin se desenvolva, ou se desenvolvido, será sustenta-
do depois dos tokens Universe Coin serem disponibilizados para nego-
ciação nesse mercado. Também não há garantia de que o preço de 
mercado dos tokens Universe Coin não caia abaixo do preço de 

código aberto sobre o qual a empresa não tem direitos ou responsabili-
dades em termos de desenvolvimento e operação. Os compradores de 
moedas Universe Coin e os usuários reconhecem e entendem, portan-
to, que a empresa (incluindo seus corpos e funcionários) não assume 
nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante ou 
relacionado à incapacidade de usar os tokens Universe Coin, exceto em 
caso de má conduta intencional ou negligência grave.

A Universe Coin é baseada no protocolo ERC 20. Portanto, qualquer 
mau funcionamento, função não planeada ou operação inesperada do 
protocolo ERC 20 pode fazer com que a rede da empresa ou a App 
Universe Coin funcione mal ou opere de uma maneira que não é espe-
rada. O Ethereum, a unidade de conta nativa do protocolo ERC 20, 
pode, por si só, perder valor de maneira semelhante à Universe Coin e 
também de outras maneiras.



ção, custos e despesas legais razoáveis) incorridos razoavelmente e 
adequadamente pela Empresa ou por qualquer Representante da Em-
presa, em cada caso por motivo ou em conexão com a colocação ou o 
início de tal ação ou busca de tal reivindicação por você.

Se qualquer disposição ou parte da cláusula de Isenção de Responsa-
bilidade for ou se tornar inválida, ilegal ou inexequível, ela será conside-
rada modificada na extensão mínima necessária para torná-la válida, 
legal e executória. Se tal modificação não for possível, a provisão rele-
vante ou provisão parcial será considerada excluída. Qualquer modifi-
cação ou exclusão de uma provisão ou parte de provisão sob esta 
seção "Isenção de responsabilidade" não afetará a validade e aplicabili-
dade do restante desta seção "Isenção de responsabilidade".

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS, NOTAS CAUTELÁRIAS
Todas as declarações contidas nas Informações Disponíveis, declara-
ções feitas em quaisquer press releases ou em qualquer lugar acessível 
pelas declarações públicas e orais que possam ser feitas pela Empresa 
ou pelos Representantes da Empresa (conforme o caso), que não são 
declarações históricas, constituem "declarações prospectivas". Algu-
mas dessas declarações podem ser identificadas por termos prospecti-
vos, como "objetivo", "alvo", "antecipar", "acreditar", "poder", "esti-
mar", "esperar", "se", "pretender", “Pode”, “planejar”, “possível”, “pro-
vável”, “projeto”, “deveria”, “deveria”, “vontade” ou outros termos simi-
lares. No entanto, esses termos não são os meios exclusivos de identifi-
cação de declarações prospectivas. Todas as declarações relativas à 
posição financeira da Companhia, estratégias de negócios, planos e 
perspectivas do setor em que a Companhia se encontra são declara-
ções prospectivas. Essas declarações prospectivas, incluindo, entre 
outras, declarações sobre rentabilidade e crescimento da receita da 
Companhia, lucratividade e crescimento esperados da receita, pers-
pectivas, futuro, outras tendências esperadas do setor e outros assun-
tos discutidos nas Informações Disponíveis a respeito da Companhia, 
são assuntos que são não factos históricos, mas apenas estimativas e 
previsões. A Empresa não faz representação ou garantia por ter feito 
predições, estimativas ou expectativas com base em qualquer fórmula, 
modelagem ou previsão matemática ou científica, ou ter feito quais-
quer perguntas devidas e adequadas ou ter realizado pesquisas ou 
estudos independentes. Essas declarações prospectivas envolvem 
riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que 
podem fazer com que os resultados futuros reais, desempenho ou 
realizações da Companhia sejam materialmente diferentes de quais-
quer resultados futuros, desempenho ou realizações esperadas, 
expressas ou implícitas por tais procurando declarações. Esses fatores 
incluem, entre outros:

(a) Mudanças nas condições políticas, sociais, económicas e de merca-
do de ações ou criptomoedas e no ambiente regulatório nos países em 

são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus 
respectivos proprietários. O uso deles não implica nenhuma afiliação 
ou endosso por eles. As informações neste documento estão sujeitas a 
alterações ou atualizações sem aviso prévio e não devem ser interpre-
tadas como um compromisso da Empresa.

RESTRIÇÕES REGIONAIS
Dada a falta de qualificações de tokens de criptografia na maioria dos 
países, cada comprador é fortemente aconselhado a realizar uma análi-
se legal e tributária referente à compra e propriedade dos tokens Uni-
verse Coin de acordo com sua nacionalidade e local de residência.

NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO
Nenhuma parte das Informações Disponíveis deve ser consultoria 
comercial, jurídica e financeira ou tributária sobre a Empresa, os tokens 
da Universe Coin, a venda de Tokens ou qualquer um dos assuntos aos 
quais toda ou parte das Informações Disponíveis se relacionam.

Você deve consultar seu próprio consultor jurídico, financeiro, tributário 
ou outro consultor profissional sobre as informações disponíveis. Você 
deve estar ciente de que pode ser obrigado a arcar com o risco financei-
ro de qualquer compra de tokens por um período indeterminado.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, você renuncia irrevo-
gavelmente e incondicionalmente: (i) todas e quaisquer reivindicações 
(reais ou contingentes e como funcionário, funcionário do escritório ou 
em qualquer outra capacidade qualquer ou que surja) incluindo, sem 
limitação , reivindicações ou relacionadas a questões de exclusão de 
responsabilidade, qualquer pagamento ou reembolso de valores, inde-
nizações ou outros que você possa ter contra a Empresa ou contra 
qualquer um dos Representantes da Empresa; e (ii) liberar e exonerar a 
Empresa e todos os Representantes da Empresa de toda e qualquer 
responsabilidade (de qualquer natureza ou de qualquer outra natureza 
que surja) ou que possam ter sobre você. Se, por qualquer motivo, a 
partir de agora, você iniciar qualquer ação ou processo legal com rela-
ção a qualquer reclamação pretendida a ser liberada e descarregada 
de acordo com este parágrafo ou estes Termos, ou de outra forma 
tentar prosseguir com qualquer reclamação contra a Empresa ou qual-
quer representante da Empresa, então você irrevogavelmente e incon-
dicionalmente compromete-se a indemnizar e manter indemnizados a 
Companhia e todos os Representantes da Companhia sob demanda 
total e contra: (a) Todos os passivos ou perdas sofridos pela Compa-
nhia ou por qualquer Representante da Companhia; e (b) todos os 
custos razoáveis, encargos e despesas razoáveis (incluindo, sem limita-

AVISO LEGAL
Por favor, leia esta seção de Isenção de responsabilidade com atenção. 
Por favor, procure aconselhamento profissional independente antes de 
agir sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As moedas da Universe Coin (“Tokens dUniverse Coin”) são tokens que 
permitirão ao usuário acessar o serviço fornecido pela plataforma da 
Universe Coin. Os tokens Universe Coin não têm a qualificação legal de 
um título, uma vez que não concedem nenhum direito a dividendos ou 
juros. A venda de tokens Universe Coin é final e não reembolsável. Os 
tokens da Universe Coin não são ações e não dão direito a participar da 
assembleia geral da Companhia. Os tokens Universe Coin não podem 
ter um desempenho ou um valor específico fora da Plataforma Univer-
se Coin. Os tokens Universe Coin não devem, portanto, ser usados ou 
comprados para fins especulativos ou de investimento. Qualquer 
pessoa que compre Universe Coin expressamente reconhece e declara 
que revisou cuidadosamente as informações disponíveis e compreen-
deu completamente os riscos, custos e benefícios associados à compra 
dos tokens Universe Coin.

As informações a seguir podem estar incompletas e de forma alguma 
implicar uma relação contratual. Embora os autores façam todos os 
esforços para garantir que todas as informações neste whitepaper e 
toda e qualquer informação disponível no site da Universe Coin, o site 
localizado em www.Universecoin.io e a participação na venda de token 
da Universe Coin descrita neste whitepaper sejam precisas, até à data, 
e em conformidade com os requisitos das regras e regulamentos legais 
aplicáveis, esse material não constitui de forma alguma consultoria 
profissional. A Universe Coin (a "Empresa") não garante nem aceita a 
responsabilidade pela precisão, confiabilidade, atualidade (como neste 
Whitepaper) ou integridade deste conteúdo. Os usuários que preten-
dem possuir moedas Universe Coin (“Tokens Universe Coin”) devem 
procurar aconselhamento profissional independente antes de agir 
sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As informações disponíveis (incluindo o site e este whitepaper) são 
fornecidas "no estado em que se encontram" e sem garantias de qual-
quer tipo, expressas ou implícitas. Você assume toda a responsabilida-
de e risco com relação ao uso das Informações disponíveis e à proprie-
dade de qualquer quantidade de tokens do Universe Coin e seu uso. Se 
a lei aplicável não permitir que toda ou parte da limitação de responsa-
bilidade acima se aplique a si, as limitações se aplicarão a si apenas na 
extensão máxima permitida pela lei aplicável.

Os tokens são tokens de utilidade funcional projetados para a platafor-
ma Universe Coin. Os tokens da Universe Coin não são valores mobiliá-
rios. Se você comprar tokens Universe Coin, sua compra não poderá 
ser reembolsada ou trocada. Todos os nomes e produtos de empresas 
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que a Companhia conduz seus negócios e operações;

(b) O risco de a Companhia ser incapaz de executar ou implementar 
suas estratégias de negócios e futuro;

(c) Mudanças nas taxas de juros e nas taxas de câmbio de moedas fidu-
ciárias e criptomoedas;

 (d) mudanças nas estratégias de crescimento antecipado e crescimen-
to interno esperado da Companhia;

(e) Alterações na disponibilidade e taxas pagáveis à Companhia em 
conexão com seus negócios e operações;

(f) Alterações na disponibilidade e salários dos funcionários exigidos 
pela Companhia para levar a cabo os seus negócios e operações;

(g) Mudanças nas preferências dos clientes da Companhia;

(h) Mudanças nas condições competitivas sob as quais a Companhia 
opera e a capacidade da Companhia de competir sob tais condições;

(i) Mudanças nas necessidades futuras de capital da Companhia e na dispo-
nibilidade de financiamento e capital para financiar tais necessidades;

(j) Guerra ou atos de terrorismo internacional ou doméstico;

(k) Ocorrências de eventos catastróficos, desastres naturais e atos de 
Deus que afetam os negócios e / ou operações da Companhia;

(l) Outros fatores fora do controle exclusivo da Companhia; e

(m) Quaisquer riscos e incertezas associados à Empresa e seus negó-
cios e operações, os Tokens, a Venda de Tokens e a confiança em toda 
ou parte das Informações Disponíveis.

Todas as declarações prospectivas feitas por ou atribuíveis à Companhia 
ou a seus representantes são expressamente qualificadas na sua totali-
dade por esses fatores. Dado que os riscos e incertezas que podem fazer 
com que os resultados futuros reais, desempenho ou realizações da 
Companhia sejam materialmente diferentes do esperado, expressos ou 
implícitos nas declarações prospectivas das Informações Disponíveis, 
não deve ser depositada confiança indevida nessas declarações. . Essas 
declarações prospectivas são aplicáveis somente a partir da data de 
publicação do Whitepaper e da data mais recente em que o site foi atua-
lizado. Nem a Companhia, nem os Representantes da Companhia, nem 
qualquer outra pessoa representam, garantem e / ou comprometem-se 
a que os resultados futuros, desempenho ou realizações reais da Com-
panhia sejam os discutidos nessas declarações prospectivas.

Os resultados, desempenho ou realizações reais da Companhia podem 
diferir materialmente dos antecipados nessas declarações prospecti-
vas. Nada contido nas Informações Disponíveis é ou pode ser conside-
rado uma promessa, representação ou compromisso quanto ao 
desempenho futuro ou políticas da Empresa. Além disso, a Empresa se 
exime de qualquer responsabilidade de atualizar qualquer uma dessas 
declarações prospectivas ou de anunciar publicamente quaisquer revi-

sões dessas declarações prospectivas para refletir desenvolvimentos, 
eventos ou circunstâncias futuras, mesmo que novas informações se 
tornem disponíveis ou outros eventos ocorram no futuro.

SEM REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS
A Empresa não faz ou pretende fazer, e por este meio, isenta-se de qual-
quer representação, garantia ou compromisso de qualquer forma para 
qualquer entidade ou pessoa, incluindo qualquer representação, garan-
tia ou compromisso em relação à verdade, precisão e integridade de 
qualquer um dos as informações definidas nas informações disponíveis.

DECLARAÇÕES E GARANTIAS DADAS POR SI ACEDENDO E/OU 
ACEITANDO A POSSE OU COMUNICAÇÃO DE TODAS AS PARTES 
DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS, VOCÊ REPRESENTA E GARANTE 
(E DEVERÁ SER REPRESENTADO E GARANTIDO) À EMPRESA NA 
DATA DE ACESSO OU NA ÚLTIMA DATA EM QUE ACEDEU QUE 
TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS PARTES DAS INFORMAÇÕES 
DISPONÍVEIS OU O SEGUINTE:
(a) você tem mais de 18 (dezoito) anos de idade;

(b) Você concorda e reconhece que os tokens do Universe Coin não 
constituem valores mobiliários, sob qualquer forma, em nenhuma juris-
dição;

(c) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis 
(incluindo o White Paper e o Site) não constituem um prospecto ou 
documento de oferta de qualquer tipo e não se destinam a constituir 
uma oferta de valores mobiliários em qualquer jurisdição ou uma solici-
tação de investimento em valores mobiliários e você não é obrigado a 
firmar nenhum contrato ou compromisso legal vinculativo e nenhuma 
criptomoeda ou outra forma de pagamento deve ser aceita com base 
nas informações disponíveis;

(d) Você concorda e reconhece que nenhuma autoridade reguladora 
examinou ou aprovou as Informações Disponíveis, nenhuma ação foi 
ou será tomada de acordo com as leis, requisitos regulamentares ou 
regras de qualquer jurisdição e a publicação, distribuição ou dissemi-
nação de toda ou qualquer parte parte das Informações disponíveis 
para você não implica que as leis, requisitos ou regras regulamentares 
aplicáveis foram cumpridas;

(e) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis, o com-
promisso e / ou a conclusão da Venda de Tokens ou a negociação 
futura dos Tokens em qualquer bolsa ou mercado (regulamentado, não 
regulamentado, primário, secundário ou outro) não devem ser inter-
pretado, interpretado ou considerado por você como uma indicação 
dos méritos da Empresa, dos Tokens Universe Coin, da Venda de 
Tokens ou das Informações Disponíveis;

(f) A distribuição ou disseminação das Informações Disponíveis, qual-

quer parte ou cópia das mesmas, ou a aceitação das mesmas por você, 
não é proibida ou restrita pelas leis, regulamentos ou regras aplicáveis 
em sua jurisdição e sempre que houver restrições em relação se a 
posse for aplicável, você observou e cumpriu todas essas restrições às 
suas próprias custas e sem responsabilidade perante a Companhia;

(g) Você concorda e reconhece que, no caso em que deseja comprar 
quaisquer Tokensda Universe Coin, os Tokens Universe Coin não devem 
ser entendidos, interpretados, classificados ou tratados como:

(i) Qualquer tipo de moeda ou mercadoria;

(ii) Debêntures ou ações emitidas por qualquer pessoa ou entidade 
(seja a Companhia ou não);

(iii) direitos, opções ou derivados relativos a tais debêntures ou ações;

(iv) Direitos sob um contrato por diferenças ou sob qualquer outro 
contrato cujo objetivo ou objetivo pretendido seja garantir um lucro ou 
evitar uma perda;

(v) Unidades num esquema de investimento coletivo;

(vi) Unidades numa relação de negócios;

(vii) Derivados de unidades numa relação de negócios;

(viii) Qualquer outra garantia ou classe de valores mobiliários; ou

(ix) Qualquer tipo de investimento (como tal termo é definido pela Lei 
de Serviços Financeiros (Investimentos e Serviços Fiduciários) 1989-47 
de Gibraltar (conforme emendada ou reencenada de tempos em 
tempos) ou como tal termo pode ser interpretado sob legislação 
semelhante em qualquer outra parte do mundo);

(h) Você está ciente e entende que não é elegível para comprar quais-
quer Tokens da Universe Coin ou acessar as Informações Disponíveis se 
for cidadão, nacional, residente (imposto ou não) e / ou titular de green 
card de uma Jurisdição Restrita ou se você for uma pessoa restrita;

(i) Você possui um grau básico de entendimento da operação, funcio-
nalidade, uso, armazenamento, mecanismos de transmissão e outras 
características materiais de criptomoedas, sistemas de software basea-
dos em blockchain, carteiras de criptomoeda ou outros mecanismos de 
armazenamento de token relacionados, tecnologia blockchain e tecno-
logia de contrato inteligente;

(j) Você está ciente e entende que, no caso de desejar comprar quais-
quer Tokens Universe Coin há riscos associados a:

(A) a Companhia e seus negócios e operações;

(B) os Tokens da Universe Coin;

(C) a venda de tokens; e

(D) confiar ou agir sobre toda ou parte das Informações Disponíveis;

(k) Você concorda e reconhece que a Companhia não é responsável 
por quaisquer perdas indiretas, especiais, incidentais, consequenciais 

compra original ou da emissão (o "Preço de Compra"). O Preço de 
Compra pode não ser indicativo do preço de mercado dos tokens Uni-
verse Coin depois de eles serem disponibilizados para negociação no 
mercado. Um token Universe Coin não é uma moeda emitida por 
nenhum banco central ou organização nacional, supranacional ou 
quase nacional, nem é apoiada por ativos tangíveis ou outro crédito, 
nem é uma mercadoria no sentido tradicional dessa palavra.

A Companhia não é responsável por, nem prossegue, a circulação e a 
negociação de tokens da Universe Coin em qualquer mercado. A nego-
ciação de tokens da Universe Coin dependerá apenas do consenso 
sobre seu valor entre os participantes relevantes do mercado. Ninguém 
é obrigado a comprar tokens do Universe Coin de qualquer detentor 
dos tokens da Universe Coin, incluindo os compradores, nem ninguém 
garante a liquidez ou o preço de mercado dos tokens da Universe Coin 
em nenhuma medida a qualquer momento.

Além disso, os tokens da Universe Coin não podem ser revendidos a 
compradores que sejam cidadãos, nacionais, residentes (impostos ou 
outros) e / ou portadores de green card de jurisdições restritas ou a 
pessoas restritas ou a compradores em qualquer outra jurisdição onde 
a compra de tokens possa ser realizada. em violação das leis aplicáveis. 
Consequentemente, a Companhia não pode garantir que haverá 
demanda ou mercado para os tokens Universe Coin ou que o Preço de 
Compra é indicativo do preço de mercado dos tokens Universe Coin 
depois de eles serem disponibilizados para negociação em qualquer 
mercado ou bolsa de criptomoedas. A aquisição e o armazenamento 
de tokens Universe Coin envolve vários riscos, em particular o risco de 
a Companhia não conseguir lançar todas as operações previstas, 
desenvolver sua blockchain e fornecer todos os serviços prometidos.

Portanto, e antes de adquirir os tokens Universe Coin, qualquer usuário 
deve considerar cuidadosamente os riscos, custos e benefícios da 
aquisição dos tokens do Universe Coin e, se necessário, obter qualquer 
conselho independente a esse respeito. Qualquer pessoa interessada 
que não esteja em posição de aceitar ou entender os riscos associados 
à atividade (incluindo os riscos relacionados ao desenvolvimento inicial 
da plataforma Universe Coin) ou quaisquer outros riscos, conforme 
indicado em www.universecoin.io indicado nos Termos e Condições da 
venda em grupo não deve adquirir tokens da Universe Coin.

Os tokens criptográficos, como os tokens Universe Coin, são uma 
tecnologia relativamente nova e dinâmica. Além dos riscos incluídos na 
discussão acima sobre fatores de risco, existem outros riscos associa-
dos à sua compra, manutenção e uso dos tokens Universe Coin, incluin-
do aqueles que a Empresa não pode prever. Esses riscos podem apare-
cer ainda como variações ou combinações imprevistas dos riscos 
discutidos acima.

Ao concluir a Operação Comercial, esses tokens serão emitidos por um 
processo técnico chamado «Blockchain». Este é um protocolo de TI de 

ou outras perdas de qualquer espécie, por delito, contrato ou outro 
meio (incluindo, entre outras, perda de receita, receita ou lucros, ou 
perda de uso ou dados, ou perda de reputação, ou perda de qualquer 
oportunidade económica ou outra de qualquer natureza ou origem), 
decorrente de, ou em conexão com, qualquer aceitação ou confiança 
nas Informações Disponíveis ou em qualquer parte dela por você; e

(l) Todas as representações e garantias acima são verdadeiras, comple-
tas, precisas e não enganosas desde o momento do seu último acesso 
e/ou posse (conforme o caso) das Informações Disponíveis.

RISCOS
Você deve considerar e avaliar cuidadosamente cada um dos seguintes 
fatores de risco e todas as outras informações contidas neste white 
paper antes de decidir comprar os tokens Universe Coin. De acordo 
com o melhor conhecimento e convicção da Companhia, todos os fato-
res de risco que são relevantes para si na tomada de um julgamento 
informado sobre a participação na Venda de Tokens, foram definidos 
abaixo. Se alguma das seguintes considerações, incertezas ou riscos 
materiais se transformarem em eventos reais, os negócios, a posição 
financeira e / ou os resultados das operações da Companhia e a manu-
tenção e o nível de uso dos Tokens de Universe Coin poderão ser mate-
rial e adversamente afetados.

Ações regulatórias podem impactar negativamente os tokens da Uni-
verse Coin e a oferta da Companhia de várias maneiras, incluindo, por 
exemplo, através da determinação de que os tokens da Universe Coin 
são instrumentos financeiros regulamentados que precisam ser regis-
trados na agência reguladora apropriada. Qualquer um desses resulta-
dos pode impedir a empresa de desenvolver completamente a plata-
forma Universe Coin, tokens e outros serviços oferecidos.

Além disso, um regulador pode tomar uma ação contra a Companhia 
se visualizar os tokens Universe Coin e a plataforma da Companhia 
como uma violação da lei existente. Qualquer um desses resultados 
afetaria negativamente a utilidade dos tokens da Universe Coin e / ou 
poderia causar o cancelamento da operação da Companhia.

Antes da venda de tokens, não havia mercado público para tokens de 
Universe Coin. Embora a Companhia possa envidar esforços razoáveis 
para buscar a aprovação da disponibilidade dos tokens Universe Coin 
para negociação numa bolsa ou mercado de criptomoedas, não há 
garantia de que essa aprovação seja obtida. Além disso, mesmo que 
essa aprovação seja concedida por uma bolsa de criptomoedas, não há 
garantia de que um mercado de negociação ativo ou líquido para os 
tokens Universe Coin se desenvolva, ou se desenvolvido, será sustenta-
do depois dos tokens Universe Coin serem disponibilizados para nego-
ciação nesse mercado. Também não há garantia de que o preço de 
mercado dos tokens Universe Coin não caia abaixo do preço de 

código aberto sobre o qual a empresa não tem direitos ou responsabili-
dades em termos de desenvolvimento e operação. Os compradores de 
moedas Universe Coin e os usuários reconhecem e entendem, portan-
to, que a empresa (incluindo seus corpos e funcionários) não assume 
nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante ou 
relacionado à incapacidade de usar os tokens Universe Coin, exceto em 
caso de má conduta intencional ou negligência grave.

A Universe Coin é baseada no protocolo ERC 20. Portanto, qualquer 
mau funcionamento, função não planeada ou operação inesperada do 
protocolo ERC 20 pode fazer com que a rede da empresa ou a App 
Universe Coin funcione mal ou opere de uma maneira que não é espe-
rada. O Ethereum, a unidade de conta nativa do protocolo ERC 20, 
pode, por si só, perder valor de maneira semelhante à Universe Coin e 
também de outras maneiras.



ção, custos e despesas legais razoáveis) incorridos razoavelmente e 
adequadamente pela Empresa ou por qualquer Representante da Em-
presa, em cada caso por motivo ou em conexão com a colocação ou o 
início de tal ação ou busca de tal reivindicação por você.

Se qualquer disposição ou parte da cláusula de Isenção de Responsa-
bilidade for ou se tornar inválida, ilegal ou inexequível, ela será conside-
rada modificada na extensão mínima necessária para torná-la válida, 
legal e executória. Se tal modificação não for possível, a provisão rele-
vante ou provisão parcial será considerada excluída. Qualquer modifi-
cação ou exclusão de uma provisão ou parte de provisão sob esta 
seção "Isenção de responsabilidade" não afetará a validade e aplicabili-
dade do restante desta seção "Isenção de responsabilidade".

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS, NOTAS CAUTELÁRIAS
Todas as declarações contidas nas Informações Disponíveis, declara-
ções feitas em quaisquer press releases ou em qualquer lugar acessível 
pelas declarações públicas e orais que possam ser feitas pela Empresa 
ou pelos Representantes da Empresa (conforme o caso), que não são 
declarações históricas, constituem "declarações prospectivas". Algu-
mas dessas declarações podem ser identificadas por termos prospecti-
vos, como "objetivo", "alvo", "antecipar", "acreditar", "poder", "esti-
mar", "esperar", "se", "pretender", “Pode”, “planejar”, “possível”, “pro-
vável”, “projeto”, “deveria”, “deveria”, “vontade” ou outros termos simi-
lares. No entanto, esses termos não são os meios exclusivos de identifi-
cação de declarações prospectivas. Todas as declarações relativas à 
posição financeira da Companhia, estratégias de negócios, planos e 
perspectivas do setor em que a Companhia se encontra são declara-
ções prospectivas. Essas declarações prospectivas, incluindo, entre 
outras, declarações sobre rentabilidade e crescimento da receita da 
Companhia, lucratividade e crescimento esperados da receita, pers-
pectivas, futuro, outras tendências esperadas do setor e outros assun-
tos discutidos nas Informações Disponíveis a respeito da Companhia, 
são assuntos que são não factos históricos, mas apenas estimativas e 
previsões. A Empresa não faz representação ou garantia por ter feito 
predições, estimativas ou expectativas com base em qualquer fórmula, 
modelagem ou previsão matemática ou científica, ou ter feito quais-
quer perguntas devidas e adequadas ou ter realizado pesquisas ou 
estudos independentes. Essas declarações prospectivas envolvem 
riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que 
podem fazer com que os resultados futuros reais, desempenho ou 
realizações da Companhia sejam materialmente diferentes de quais-
quer resultados futuros, desempenho ou realizações esperadas, 
expressas ou implícitas por tais procurando declarações. Esses fatores 
incluem, entre outros:

(a) Mudanças nas condições políticas, sociais, económicas e de merca-
do de ações ou criptomoedas e no ambiente regulatório nos países em 

são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus 
respectivos proprietários. O uso deles não implica nenhuma afiliação 
ou endosso por eles. As informações neste documento estão sujeitas a 
alterações ou atualizações sem aviso prévio e não devem ser interpre-
tadas como um compromisso da Empresa.

RESTRIÇÕES REGIONAIS
Dada a falta de qualificações de tokens de criptografia na maioria dos 
países, cada comprador é fortemente aconselhado a realizar uma análi-
se legal e tributária referente à compra e propriedade dos tokens Uni-
verse Coin de acordo com sua nacionalidade e local de residência.

NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO
Nenhuma parte das Informações Disponíveis deve ser consultoria 
comercial, jurídica e financeira ou tributária sobre a Empresa, os tokens 
da Universe Coin, a venda de Tokens ou qualquer um dos assuntos aos 
quais toda ou parte das Informações Disponíveis se relacionam.

Você deve consultar seu próprio consultor jurídico, financeiro, tributário 
ou outro consultor profissional sobre as informações disponíveis. Você 
deve estar ciente de que pode ser obrigado a arcar com o risco financei-
ro de qualquer compra de tokens por um período indeterminado.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, você renuncia irrevo-
gavelmente e incondicionalmente: (i) todas e quaisquer reivindicações 
(reais ou contingentes e como funcionário, funcionário do escritório ou 
em qualquer outra capacidade qualquer ou que surja) incluindo, sem 
limitação , reivindicações ou relacionadas a questões de exclusão de 
responsabilidade, qualquer pagamento ou reembolso de valores, inde-
nizações ou outros que você possa ter contra a Empresa ou contra 
qualquer um dos Representantes da Empresa; e (ii) liberar e exonerar a 
Empresa e todos os Representantes da Empresa de toda e qualquer 
responsabilidade (de qualquer natureza ou de qualquer outra natureza 
que surja) ou que possam ter sobre você. Se, por qualquer motivo, a 
partir de agora, você iniciar qualquer ação ou processo legal com rela-
ção a qualquer reclamação pretendida a ser liberada e descarregada 
de acordo com este parágrafo ou estes Termos, ou de outra forma 
tentar prosseguir com qualquer reclamação contra a Empresa ou qual-
quer representante da Empresa, então você irrevogavelmente e incon-
dicionalmente compromete-se a indemnizar e manter indemnizados a 
Companhia e todos os Representantes da Companhia sob demanda 
total e contra: (a) Todos os passivos ou perdas sofridos pela Compa-
nhia ou por qualquer Representante da Companhia; e (b) todos os 
custos razoáveis, encargos e despesas razoáveis (incluindo, sem limita-
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Por favor, leia esta seção de Isenção de responsabilidade com atenção. 
Por favor, procure aconselhamento profissional independente antes de 
agir sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As moedas da Universe Coin (“Tokens dUniverse Coin”) são tokens que 
permitirão ao usuário acessar o serviço fornecido pela plataforma da 
Universe Coin. Os tokens Universe Coin não têm a qualificação legal de 
um título, uma vez que não concedem nenhum direito a dividendos ou 
juros. A venda de tokens Universe Coin é final e não reembolsável. Os 
tokens da Universe Coin não são ações e não dão direito a participar da 
assembleia geral da Companhia. Os tokens Universe Coin não podem 
ter um desempenho ou um valor específico fora da Plataforma Univer-
se Coin. Os tokens Universe Coin não devem, portanto, ser usados ou 
comprados para fins especulativos ou de investimento. Qualquer 
pessoa que compre Universe Coin expressamente reconhece e declara 
que revisou cuidadosamente as informações disponíveis e compreen-
deu completamente os riscos, custos e benefícios associados à compra 
dos tokens Universe Coin.

As informações a seguir podem estar incompletas e de forma alguma 
implicar uma relação contratual. Embora os autores façam todos os 
esforços para garantir que todas as informações neste whitepaper e 
toda e qualquer informação disponível no site da Universe Coin, o site 
localizado em www.Universecoin.io e a participação na venda de token 
da Universe Coin descrita neste whitepaper sejam precisas, até à data, 
e em conformidade com os requisitos das regras e regulamentos legais 
aplicáveis, esse material não constitui de forma alguma consultoria 
profissional. A Universe Coin (a "Empresa") não garante nem aceita a 
responsabilidade pela precisão, confiabilidade, atualidade (como neste 
Whitepaper) ou integridade deste conteúdo. Os usuários que preten-
dem possuir moedas Universe Coin (“Tokens Universe Coin”) devem 
procurar aconselhamento profissional independente antes de agir 
sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As informações disponíveis (incluindo o site e este whitepaper) são 
fornecidas "no estado em que se encontram" e sem garantias de qual-
quer tipo, expressas ou implícitas. Você assume toda a responsabilida-
de e risco com relação ao uso das Informações disponíveis e à proprie-
dade de qualquer quantidade de tokens do Universe Coin e seu uso. Se 
a lei aplicável não permitir que toda ou parte da limitação de responsa-
bilidade acima se aplique a si, as limitações se aplicarão a si apenas na 
extensão máxima permitida pela lei aplicável.

Os tokens são tokens de utilidade funcional projetados para a platafor-
ma Universe Coin. Os tokens da Universe Coin não são valores mobiliá-
rios. Se você comprar tokens Universe Coin, sua compra não poderá 
ser reembolsada ou trocada. Todos os nomes e produtos de empresas 

que a Companhia conduz seus negócios e operações;

(b) O risco de a Companhia ser incapaz de executar ou implementar 
suas estratégias de negócios e futuro;

(c) Mudanças nas taxas de juros e nas taxas de câmbio de moedas fidu-
ciárias e criptomoedas;

 (d) mudanças nas estratégias de crescimento antecipado e crescimen-
to interno esperado da Companhia;

(e) Alterações na disponibilidade e taxas pagáveis à Companhia em 
conexão com seus negócios e operações;

(f) Alterações na disponibilidade e salários dos funcionários exigidos 
pela Companhia para levar a cabo os seus negócios e operações;

(g) Mudanças nas preferências dos clientes da Companhia;

(h) Mudanças nas condições competitivas sob as quais a Companhia 
opera e a capacidade da Companhia de competir sob tais condições;

(i) Mudanças nas necessidades futuras de capital da Companhia e na dispo-
nibilidade de financiamento e capital para financiar tais necessidades;

(j) Guerra ou atos de terrorismo internacional ou doméstico;

(k) Ocorrências de eventos catastróficos, desastres naturais e atos de 
Deus que afetam os negócios e / ou operações da Companhia;

(l) Outros fatores fora do controle exclusivo da Companhia; e

(m) Quaisquer riscos e incertezas associados à Empresa e seus negó-
cios e operações, os Tokens, a Venda de Tokens e a confiança em toda 
ou parte das Informações Disponíveis.

Todas as declarações prospectivas feitas por ou atribuíveis à Companhia 
ou a seus representantes são expressamente qualificadas na sua totali-
dade por esses fatores. Dado que os riscos e incertezas que podem fazer 
com que os resultados futuros reais, desempenho ou realizações da 
Companhia sejam materialmente diferentes do esperado, expressos ou 
implícitos nas declarações prospectivas das Informações Disponíveis, 
não deve ser depositada confiança indevida nessas declarações. . Essas 
declarações prospectivas são aplicáveis somente a partir da data de 
publicação do Whitepaper e da data mais recente em que o site foi atua-
lizado. Nem a Companhia, nem os Representantes da Companhia, nem 
qualquer outra pessoa representam, garantem e / ou comprometem-se 
a que os resultados futuros, desempenho ou realizações reais da Com-
panhia sejam os discutidos nessas declarações prospectivas.

Os resultados, desempenho ou realizações reais da Companhia podem 
diferir materialmente dos antecipados nessas declarações prospecti-
vas. Nada contido nas Informações Disponíveis é ou pode ser conside-
rado uma promessa, representação ou compromisso quanto ao 
desempenho futuro ou políticas da Empresa. Além disso, a Empresa se 
exime de qualquer responsabilidade de atualizar qualquer uma dessas 
declarações prospectivas ou de anunciar publicamente quaisquer revi-

sões dessas declarações prospectivas para refletir desenvolvimentos, 
eventos ou circunstâncias futuras, mesmo que novas informações se 
tornem disponíveis ou outros eventos ocorram no futuro.

SEM REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS
A Empresa não faz ou pretende fazer, e por este meio, isenta-se de qual-
quer representação, garantia ou compromisso de qualquer forma para 
qualquer entidade ou pessoa, incluindo qualquer representação, garan-
tia ou compromisso em relação à verdade, precisão e integridade de 
qualquer um dos as informações definidas nas informações disponíveis.

DECLARAÇÕES E GARANTIAS DADAS POR SI ACEDENDO E/OU 
ACEITANDO A POSSE OU COMUNICAÇÃO DE TODAS AS PARTES 
DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS, VOCÊ REPRESENTA E GARANTE 
(E DEVERÁ SER REPRESENTADO E GARANTIDO) À EMPRESA NA 
DATA DE ACESSO OU NA ÚLTIMA DATA EM QUE ACEDEU QUE 
TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS PARTES DAS INFORMAÇÕES 
DISPONÍVEIS OU O SEGUINTE:
(a) você tem mais de 18 (dezoito) anos de idade;

(b) Você concorda e reconhece que os tokens do Universe Coin não 
constituem valores mobiliários, sob qualquer forma, em nenhuma juris-
dição;

(c) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis 
(incluindo o White Paper e o Site) não constituem um prospecto ou 
documento de oferta de qualquer tipo e não se destinam a constituir 
uma oferta de valores mobiliários em qualquer jurisdição ou uma solici-
tação de investimento em valores mobiliários e você não é obrigado a 
firmar nenhum contrato ou compromisso legal vinculativo e nenhuma 
criptomoeda ou outra forma de pagamento deve ser aceita com base 
nas informações disponíveis;

(d) Você concorda e reconhece que nenhuma autoridade reguladora 
examinou ou aprovou as Informações Disponíveis, nenhuma ação foi 
ou será tomada de acordo com as leis, requisitos regulamentares ou 
regras de qualquer jurisdição e a publicação, distribuição ou dissemi-
nação de toda ou qualquer parte parte das Informações disponíveis 
para você não implica que as leis, requisitos ou regras regulamentares 
aplicáveis foram cumpridas;

(e) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis, o com-
promisso e / ou a conclusão da Venda de Tokens ou a negociação 
futura dos Tokens em qualquer bolsa ou mercado (regulamentado, não 
regulamentado, primário, secundário ou outro) não devem ser inter-
pretado, interpretado ou considerado por você como uma indicação 
dos méritos da Empresa, dos Tokens Universe Coin, da Venda de 
Tokens ou das Informações Disponíveis;

(f) A distribuição ou disseminação das Informações Disponíveis, qual-

quer parte ou cópia das mesmas, ou a aceitação das mesmas por você, 
não é proibida ou restrita pelas leis, regulamentos ou regras aplicáveis 
em sua jurisdição e sempre que houver restrições em relação se a 
posse for aplicável, você observou e cumpriu todas essas restrições às 
suas próprias custas e sem responsabilidade perante a Companhia;

(g) Você concorda e reconhece que, no caso em que deseja comprar 
quaisquer Tokensda Universe Coin, os Tokens Universe Coin não devem 
ser entendidos, interpretados, classificados ou tratados como:

(i) Qualquer tipo de moeda ou mercadoria;

(ii) Debêntures ou ações emitidas por qualquer pessoa ou entidade 
(seja a Companhia ou não);

(iii) direitos, opções ou derivados relativos a tais debêntures ou ações;

(iv) Direitos sob um contrato por diferenças ou sob qualquer outro 
contrato cujo objetivo ou objetivo pretendido seja garantir um lucro ou 
evitar uma perda;

(v) Unidades num esquema de investimento coletivo;

(vi) Unidades numa relação de negócios;

(vii) Derivados de unidades numa relação de negócios;

(viii) Qualquer outra garantia ou classe de valores mobiliários; ou

(ix) Qualquer tipo de investimento (como tal termo é definido pela Lei 
de Serviços Financeiros (Investimentos e Serviços Fiduciários) 1989-47 
de Gibraltar (conforme emendada ou reencenada de tempos em 
tempos) ou como tal termo pode ser interpretado sob legislação 
semelhante em qualquer outra parte do mundo);

(h) Você está ciente e entende que não é elegível para comprar quais-
quer Tokens da Universe Coin ou acessar as Informações Disponíveis se 
for cidadão, nacional, residente (imposto ou não) e / ou titular de green 
card de uma Jurisdição Restrita ou se você for uma pessoa restrita;

(i) Você possui um grau básico de entendimento da operação, funcio-
nalidade, uso, armazenamento, mecanismos de transmissão e outras 
características materiais de criptomoedas, sistemas de software basea-
dos em blockchain, carteiras de criptomoeda ou outros mecanismos de 
armazenamento de token relacionados, tecnologia blockchain e tecno-
logia de contrato inteligente;

(j) Você está ciente e entende que, no caso de desejar comprar quais-
quer Tokens Universe Coin há riscos associados a:

(A) a Companhia e seus negócios e operações;

(B) os Tokens da Universe Coin;

(C) a venda de tokens; e

(D) confiar ou agir sobre toda ou parte das Informações Disponíveis;

(k) Você concorda e reconhece que a Companhia não é responsável 
por quaisquer perdas indiretas, especiais, incidentais, consequenciais 

compra original ou da emissão (o "Preço de Compra"). O Preço de 
Compra pode não ser indicativo do preço de mercado dos tokens Uni-
verse Coin depois de eles serem disponibilizados para negociação no 
mercado. Um token Universe Coin não é uma moeda emitida por 
nenhum banco central ou organização nacional, supranacional ou 
quase nacional, nem é apoiada por ativos tangíveis ou outro crédito, 
nem é uma mercadoria no sentido tradicional dessa palavra.

A Companhia não é responsável por, nem prossegue, a circulação e a 
negociação de tokens da Universe Coin em qualquer mercado. A nego-
ciação de tokens da Universe Coin dependerá apenas do consenso 
sobre seu valor entre os participantes relevantes do mercado. Ninguém 
é obrigado a comprar tokens do Universe Coin de qualquer detentor 
dos tokens da Universe Coin, incluindo os compradores, nem ninguém 
garante a liquidez ou o preço de mercado dos tokens da Universe Coin 
em nenhuma medida a qualquer momento.

Além disso, os tokens da Universe Coin não podem ser revendidos a 
compradores que sejam cidadãos, nacionais, residentes (impostos ou 
outros) e / ou portadores de green card de jurisdições restritas ou a 
pessoas restritas ou a compradores em qualquer outra jurisdição onde 
a compra de tokens possa ser realizada. em violação das leis aplicáveis. 
Consequentemente, a Companhia não pode garantir que haverá 
demanda ou mercado para os tokens Universe Coin ou que o Preço de 
Compra é indicativo do preço de mercado dos tokens Universe Coin 
depois de eles serem disponibilizados para negociação em qualquer 
mercado ou bolsa de criptomoedas. A aquisição e o armazenamento 
de tokens Universe Coin envolve vários riscos, em particular o risco de 
a Companhia não conseguir lançar todas as operações previstas, 
desenvolver sua blockchain e fornecer todos os serviços prometidos.

Portanto, e antes de adquirir os tokens Universe Coin, qualquer usuário 
deve considerar cuidadosamente os riscos, custos e benefícios da 
aquisição dos tokens do Universe Coin e, se necessário, obter qualquer 
conselho independente a esse respeito. Qualquer pessoa interessada 
que não esteja em posição de aceitar ou entender os riscos associados 
à atividade (incluindo os riscos relacionados ao desenvolvimento inicial 
da plataforma Universe Coin) ou quaisquer outros riscos, conforme 
indicado em www.universecoin.io indicado nos Termos e Condições da 
venda em grupo não deve adquirir tokens da Universe Coin.

Os tokens criptográficos, como os tokens Universe Coin, são uma 
tecnologia relativamente nova e dinâmica. Além dos riscos incluídos na 
discussão acima sobre fatores de risco, existem outros riscos associa-
dos à sua compra, manutenção e uso dos tokens Universe Coin, incluin-
do aqueles que a Empresa não pode prever. Esses riscos podem apare-
cer ainda como variações ou combinações imprevistas dos riscos 
discutidos acima.

Ao concluir a Operação Comercial, esses tokens serão emitidos por um 
processo técnico chamado «Blockchain». Este é um protocolo de TI de 

ou outras perdas de qualquer espécie, por delito, contrato ou outro 
meio (incluindo, entre outras, perda de receita, receita ou lucros, ou 
perda de uso ou dados, ou perda de reputação, ou perda de qualquer 
oportunidade económica ou outra de qualquer natureza ou origem), 
decorrente de, ou em conexão com, qualquer aceitação ou confiança 
nas Informações Disponíveis ou em qualquer parte dela por você; e

(l) Todas as representações e garantias acima são verdadeiras, comple-
tas, precisas e não enganosas desde o momento do seu último acesso 
e/ou posse (conforme o caso) das Informações Disponíveis.

RISCOS
Você deve considerar e avaliar cuidadosamente cada um dos seguintes 
fatores de risco e todas as outras informações contidas neste white 
paper antes de decidir comprar os tokens Universe Coin. De acordo 
com o melhor conhecimento e convicção da Companhia, todos os fato-
res de risco que são relevantes para si na tomada de um julgamento 
informado sobre a participação na Venda de Tokens, foram definidos 
abaixo. Se alguma das seguintes considerações, incertezas ou riscos 
materiais se transformarem em eventos reais, os negócios, a posição 
financeira e / ou os resultados das operações da Companhia e a manu-
tenção e o nível de uso dos Tokens de Universe Coin poderão ser mate-
rial e adversamente afetados.

Ações regulatórias podem impactar negativamente os tokens da Uni-
verse Coin e a oferta da Companhia de várias maneiras, incluindo, por 
exemplo, através da determinação de que os tokens da Universe Coin 
são instrumentos financeiros regulamentados que precisam ser regis-
trados na agência reguladora apropriada. Qualquer um desses resulta-
dos pode impedir a empresa de desenvolver completamente a plata-
forma Universe Coin, tokens e outros serviços oferecidos.

Além disso, um regulador pode tomar uma ação contra a Companhia 
se visualizar os tokens Universe Coin e a plataforma da Companhia 
como uma violação da lei existente. Qualquer um desses resultados 
afetaria negativamente a utilidade dos tokens da Universe Coin e / ou 
poderia causar o cancelamento da operação da Companhia.

Antes da venda de tokens, não havia mercado público para tokens de 
Universe Coin. Embora a Companhia possa envidar esforços razoáveis 
para buscar a aprovação da disponibilidade dos tokens Universe Coin 
para negociação numa bolsa ou mercado de criptomoedas, não há 
garantia de que essa aprovação seja obtida. Além disso, mesmo que 
essa aprovação seja concedida por uma bolsa de criptomoedas, não há 
garantia de que um mercado de negociação ativo ou líquido para os 
tokens Universe Coin se desenvolva, ou se desenvolvido, será sustenta-
do depois dos tokens Universe Coin serem disponibilizados para nego-
ciação nesse mercado. Também não há garantia de que o preço de 
mercado dos tokens Universe Coin não caia abaixo do preço de 

código aberto sobre o qual a empresa não tem direitos ou responsabili-
dades em termos de desenvolvimento e operação. Os compradores de 
moedas Universe Coin e os usuários reconhecem e entendem, portan-
to, que a empresa (incluindo seus corpos e funcionários) não assume 
nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante ou 
relacionado à incapacidade de usar os tokens Universe Coin, exceto em 
caso de má conduta intencional ou negligência grave.

A Universe Coin é baseada no protocolo ERC 20. Portanto, qualquer 
mau funcionamento, função não planeada ou operação inesperada do 
protocolo ERC 20 pode fazer com que a rede da empresa ou a App 
Universe Coin funcione mal ou opere de uma maneira que não é espe-
rada. O Ethereum, a unidade de conta nativa do protocolo ERC 20, 
pode, por si só, perder valor de maneira semelhante à Universe Coin e 
também de outras maneiras.



ção, custos e despesas legais razoáveis) incorridos razoavelmente e 
adequadamente pela Empresa ou por qualquer Representante da Em-
presa, em cada caso por motivo ou em conexão com a colocação ou o 
início de tal ação ou busca de tal reivindicação por você.

Se qualquer disposição ou parte da cláusula de Isenção de Responsa-
bilidade for ou se tornar inválida, ilegal ou inexequível, ela será conside-
rada modificada na extensão mínima necessária para torná-la válida, 
legal e executória. Se tal modificação não for possível, a provisão rele-
vante ou provisão parcial será considerada excluída. Qualquer modifi-
cação ou exclusão de uma provisão ou parte de provisão sob esta 
seção "Isenção de responsabilidade" não afetará a validade e aplicabili-
dade do restante desta seção "Isenção de responsabilidade".

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS, NOTAS CAUTELÁRIAS
Todas as declarações contidas nas Informações Disponíveis, declara-
ções feitas em quaisquer press releases ou em qualquer lugar acessível 
pelas declarações públicas e orais que possam ser feitas pela Empresa 
ou pelos Representantes da Empresa (conforme o caso), que não são 
declarações históricas, constituem "declarações prospectivas". Algu-
mas dessas declarações podem ser identificadas por termos prospecti-
vos, como "objetivo", "alvo", "antecipar", "acreditar", "poder", "esti-
mar", "esperar", "se", "pretender", “Pode”, “planejar”, “possível”, “pro-
vável”, “projeto”, “deveria”, “deveria”, “vontade” ou outros termos simi-
lares. No entanto, esses termos não são os meios exclusivos de identifi-
cação de declarações prospectivas. Todas as declarações relativas à 
posição financeira da Companhia, estratégias de negócios, planos e 
perspectivas do setor em que a Companhia se encontra são declara-
ções prospectivas. Essas declarações prospectivas, incluindo, entre 
outras, declarações sobre rentabilidade e crescimento da receita da 
Companhia, lucratividade e crescimento esperados da receita, pers-
pectivas, futuro, outras tendências esperadas do setor e outros assun-
tos discutidos nas Informações Disponíveis a respeito da Companhia, 
são assuntos que são não factos históricos, mas apenas estimativas e 
previsões. A Empresa não faz representação ou garantia por ter feito 
predições, estimativas ou expectativas com base em qualquer fórmula, 
modelagem ou previsão matemática ou científica, ou ter feito quais-
quer perguntas devidas e adequadas ou ter realizado pesquisas ou 
estudos independentes. Essas declarações prospectivas envolvem 
riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que 
podem fazer com que os resultados futuros reais, desempenho ou 
realizações da Companhia sejam materialmente diferentes de quais-
quer resultados futuros, desempenho ou realizações esperadas, 
expressas ou implícitas por tais procurando declarações. Esses fatores 
incluem, entre outros:

(a) Mudanças nas condições políticas, sociais, económicas e de merca-
do de ações ou criptomoedas e no ambiente regulatório nos países em 
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são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus 
respectivos proprietários. O uso deles não implica nenhuma afiliação 
ou endosso por eles. As informações neste documento estão sujeitas a 
alterações ou atualizações sem aviso prévio e não devem ser interpre-
tadas como um compromisso da Empresa.

RESTRIÇÕES REGIONAIS
Dada a falta de qualificações de tokens de criptografia na maioria dos 
países, cada comprador é fortemente aconselhado a realizar uma análi-
se legal e tributária referente à compra e propriedade dos tokens Uni-
verse Coin de acordo com sua nacionalidade e local de residência.

NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO
Nenhuma parte das Informações Disponíveis deve ser consultoria 
comercial, jurídica e financeira ou tributária sobre a Empresa, os tokens 
da Universe Coin, a venda de Tokens ou qualquer um dos assuntos aos 
quais toda ou parte das Informações Disponíveis se relacionam.

Você deve consultar seu próprio consultor jurídico, financeiro, tributário 
ou outro consultor profissional sobre as informações disponíveis. Você 
deve estar ciente de que pode ser obrigado a arcar com o risco financei-
ro de qualquer compra de tokens por um período indeterminado.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, você renuncia irrevo-
gavelmente e incondicionalmente: (i) todas e quaisquer reivindicações 
(reais ou contingentes e como funcionário, funcionário do escritório ou 
em qualquer outra capacidade qualquer ou que surja) incluindo, sem 
limitação , reivindicações ou relacionadas a questões de exclusão de 
responsabilidade, qualquer pagamento ou reembolso de valores, inde-
nizações ou outros que você possa ter contra a Empresa ou contra 
qualquer um dos Representantes da Empresa; e (ii) liberar e exonerar a 
Empresa e todos os Representantes da Empresa de toda e qualquer 
responsabilidade (de qualquer natureza ou de qualquer outra natureza 
que surja) ou que possam ter sobre você. Se, por qualquer motivo, a 
partir de agora, você iniciar qualquer ação ou processo legal com rela-
ção a qualquer reclamação pretendida a ser liberada e descarregada 
de acordo com este parágrafo ou estes Termos, ou de outra forma 
tentar prosseguir com qualquer reclamação contra a Empresa ou qual-
quer representante da Empresa, então você irrevogavelmente e incon-
dicionalmente compromete-se a indemnizar e manter indemnizados a 
Companhia e todos os Representantes da Companhia sob demanda 
total e contra: (a) Todos os passivos ou perdas sofridos pela Compa-
nhia ou por qualquer Representante da Companhia; e (b) todos os 
custos razoáveis, encargos e despesas razoáveis (incluindo, sem limita-

Por favor, leia esta seção de Isenção de responsabilidade com atenção. 
Por favor, procure aconselhamento profissional independente antes de 
agir sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As moedas da Universe Coin (“Tokens dUniverse Coin”) são tokens que 
permitirão ao usuário acessar o serviço fornecido pela plataforma da 
Universe Coin. Os tokens Universe Coin não têm a qualificação legal de 
um título, uma vez que não concedem nenhum direito a dividendos ou 
juros. A venda de tokens Universe Coin é final e não reembolsável. Os 
tokens da Universe Coin não são ações e não dão direito a participar da 
assembleia geral da Companhia. Os tokens Universe Coin não podem 
ter um desempenho ou um valor específico fora da Plataforma Univer-
se Coin. Os tokens Universe Coin não devem, portanto, ser usados ou 
comprados para fins especulativos ou de investimento. Qualquer 
pessoa que compre Universe Coin expressamente reconhece e declara 
que revisou cuidadosamente as informações disponíveis e compreen-
deu completamente os riscos, custos e benefícios associados à compra 
dos tokens Universe Coin.

As informações a seguir podem estar incompletas e de forma alguma 
implicar uma relação contratual. Embora os autores façam todos os 
esforços para garantir que todas as informações neste whitepaper e 
toda e qualquer informação disponível no site da Universe Coin, o site 
localizado em www.Universecoin.io e a participação na venda de token 
da Universe Coin descrita neste whitepaper sejam precisas, até à data, 
e em conformidade com os requisitos das regras e regulamentos legais 
aplicáveis, esse material não constitui de forma alguma consultoria 
profissional. A Universe Coin (a "Empresa") não garante nem aceita a 
responsabilidade pela precisão, confiabilidade, atualidade (como neste 
Whitepaper) ou integridade deste conteúdo. Os usuários que preten-
dem possuir moedas Universe Coin (“Tokens Universe Coin”) devem 
procurar aconselhamento profissional independente antes de agir 
sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As informações disponíveis (incluindo o site e este whitepaper) são 
fornecidas "no estado em que se encontram" e sem garantias de qual-
quer tipo, expressas ou implícitas. Você assume toda a responsabilida-
de e risco com relação ao uso das Informações disponíveis e à proprie-
dade de qualquer quantidade de tokens do Universe Coin e seu uso. Se 
a lei aplicável não permitir que toda ou parte da limitação de responsa-
bilidade acima se aplique a si, as limitações se aplicarão a si apenas na 
extensão máxima permitida pela lei aplicável.

Os tokens são tokens de utilidade funcional projetados para a platafor-
ma Universe Coin. Os tokens da Universe Coin não são valores mobiliá-
rios. Se você comprar tokens Universe Coin, sua compra não poderá 
ser reembolsada ou trocada. Todos os nomes e produtos de empresas 

que a Companhia conduz seus negócios e operações;

(b) O risco de a Companhia ser incapaz de executar ou implementar 
suas estratégias de negócios e futuro;

(c) Mudanças nas taxas de juros e nas taxas de câmbio de moedas fidu-
ciárias e criptomoedas;

 (d) mudanças nas estratégias de crescimento antecipado e crescimen-
to interno esperado da Companhia;

(e) Alterações na disponibilidade e taxas pagáveis à Companhia em 
conexão com seus negócios e operações;

(f) Alterações na disponibilidade e salários dos funcionários exigidos 
pela Companhia para levar a cabo os seus negócios e operações;

(g) Mudanças nas preferências dos clientes da Companhia;

(h) Mudanças nas condições competitivas sob as quais a Companhia 
opera e a capacidade da Companhia de competir sob tais condições;

(i) Mudanças nas necessidades futuras de capital da Companhia e na dispo-
nibilidade de financiamento e capital para financiar tais necessidades;

(j) Guerra ou atos de terrorismo internacional ou doméstico;

(k) Ocorrências de eventos catastróficos, desastres naturais e atos de 
Deus que afetam os negócios e / ou operações da Companhia;

(l) Outros fatores fora do controle exclusivo da Companhia; e

(m) Quaisquer riscos e incertezas associados à Empresa e seus negó-
cios e operações, os Tokens, a Venda de Tokens e a confiança em toda 
ou parte das Informações Disponíveis.

Todas as declarações prospectivas feitas por ou atribuíveis à Companhia 
ou a seus representantes são expressamente qualificadas na sua totali-
dade por esses fatores. Dado que os riscos e incertezas que podem fazer 
com que os resultados futuros reais, desempenho ou realizações da 
Companhia sejam materialmente diferentes do esperado, expressos ou 
implícitos nas declarações prospectivas das Informações Disponíveis, 
não deve ser depositada confiança indevida nessas declarações. . Essas 
declarações prospectivas são aplicáveis somente a partir da data de 
publicação do Whitepaper e da data mais recente em que o site foi atua-
lizado. Nem a Companhia, nem os Representantes da Companhia, nem 
qualquer outra pessoa representam, garantem e / ou comprometem-se 
a que os resultados futuros, desempenho ou realizações reais da Com-
panhia sejam os discutidos nessas declarações prospectivas.

Os resultados, desempenho ou realizações reais da Companhia podem 
diferir materialmente dos antecipados nessas declarações prospecti-
vas. Nada contido nas Informações Disponíveis é ou pode ser conside-
rado uma promessa, representação ou compromisso quanto ao 
desempenho futuro ou políticas da Empresa. Além disso, a Empresa se 
exime de qualquer responsabilidade de atualizar qualquer uma dessas 
declarações prospectivas ou de anunciar publicamente quaisquer revi-

sões dessas declarações prospectivas para refletir desenvolvimentos, 
eventos ou circunstâncias futuras, mesmo que novas informações se 
tornem disponíveis ou outros eventos ocorram no futuro.

SEM REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS
A Empresa não faz ou pretende fazer, e por este meio, isenta-se de qual-
quer representação, garantia ou compromisso de qualquer forma para 
qualquer entidade ou pessoa, incluindo qualquer representação, garan-
tia ou compromisso em relação à verdade, precisão e integridade de 
qualquer um dos as informações definidas nas informações disponíveis.

DECLARAÇÕES E GARANTIAS DADAS POR SI ACEDENDO E/OU 
ACEITANDO A POSSE OU COMUNICAÇÃO DE TODAS AS PARTES 
DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS, VOCÊ REPRESENTA E GARANTE 
(E DEVERÁ SER REPRESENTADO E GARANTIDO) À EMPRESA NA 
DATA DE ACESSO OU NA ÚLTIMA DATA EM QUE ACEDEU QUE 
TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS PARTES DAS INFORMAÇÕES 
DISPONÍVEIS OU O SEGUINTE:
(a) você tem mais de 18 (dezoito) anos de idade;

(b) Você concorda e reconhece que os tokens do Universe Coin não 
constituem valores mobiliários, sob qualquer forma, em nenhuma juris-
dição;

(c) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis 
(incluindo o White Paper e o Site) não constituem um prospecto ou 
documento de oferta de qualquer tipo e não se destinam a constituir 
uma oferta de valores mobiliários em qualquer jurisdição ou uma solici-
tação de investimento em valores mobiliários e você não é obrigado a 
firmar nenhum contrato ou compromisso legal vinculativo e nenhuma 
criptomoeda ou outra forma de pagamento deve ser aceita com base 
nas informações disponíveis;

(d) Você concorda e reconhece que nenhuma autoridade reguladora 
examinou ou aprovou as Informações Disponíveis, nenhuma ação foi 
ou será tomada de acordo com as leis, requisitos regulamentares ou 
regras de qualquer jurisdição e a publicação, distribuição ou dissemi-
nação de toda ou qualquer parte parte das Informações disponíveis 
para você não implica que as leis, requisitos ou regras regulamentares 
aplicáveis foram cumpridas;

(e) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis, o com-
promisso e / ou a conclusão da Venda de Tokens ou a negociação 
futura dos Tokens em qualquer bolsa ou mercado (regulamentado, não 
regulamentado, primário, secundário ou outro) não devem ser inter-
pretado, interpretado ou considerado por você como uma indicação 
dos méritos da Empresa, dos Tokens Universe Coin, da Venda de 
Tokens ou das Informações Disponíveis;

(f) A distribuição ou disseminação das Informações Disponíveis, qual-

quer parte ou cópia das mesmas, ou a aceitação das mesmas por você, 
não é proibida ou restrita pelas leis, regulamentos ou regras aplicáveis 
em sua jurisdição e sempre que houver restrições em relação se a 
posse for aplicável, você observou e cumpriu todas essas restrições às 
suas próprias custas e sem responsabilidade perante a Companhia;

(g) Você concorda e reconhece que, no caso em que deseja comprar 
quaisquer Tokensda Universe Coin, os Tokens Universe Coin não devem 
ser entendidos, interpretados, classificados ou tratados como:

(i) Qualquer tipo de moeda ou mercadoria;

(ii) Debêntures ou ações emitidas por qualquer pessoa ou entidade 
(seja a Companhia ou não);

(iii) direitos, opções ou derivados relativos a tais debêntures ou ações;

(iv) Direitos sob um contrato por diferenças ou sob qualquer outro 
contrato cujo objetivo ou objetivo pretendido seja garantir um lucro ou 
evitar uma perda;

(v) Unidades num esquema de investimento coletivo;

(vi) Unidades numa relação de negócios;

(vii) Derivados de unidades numa relação de negócios;

(viii) Qualquer outra garantia ou classe de valores mobiliários; ou

(ix) Qualquer tipo de investimento (como tal termo é definido pela Lei 
de Serviços Financeiros (Investimentos e Serviços Fiduciários) 1989-47 
de Gibraltar (conforme emendada ou reencenada de tempos em 
tempos) ou como tal termo pode ser interpretado sob legislação 
semelhante em qualquer outra parte do mundo);

(h) Você está ciente e entende que não é elegível para comprar quais-
quer Tokens da Universe Coin ou acessar as Informações Disponíveis se 
for cidadão, nacional, residente (imposto ou não) e / ou titular de green 
card de uma Jurisdição Restrita ou se você for uma pessoa restrita;

(i) Você possui um grau básico de entendimento da operação, funcio-
nalidade, uso, armazenamento, mecanismos de transmissão e outras 
características materiais de criptomoedas, sistemas de software basea-
dos em blockchain, carteiras de criptomoeda ou outros mecanismos de 
armazenamento de token relacionados, tecnologia blockchain e tecno-
logia de contrato inteligente;

(j) Você está ciente e entende que, no caso de desejar comprar quais-
quer Tokens Universe Coin há riscos associados a:

(A) a Companhia e seus negócios e operações;

(B) os Tokens da Universe Coin;

(C) a venda de tokens; e

(D) confiar ou agir sobre toda ou parte das Informações Disponíveis;

(k) Você concorda e reconhece que a Companhia não é responsável 
por quaisquer perdas indiretas, especiais, incidentais, consequenciais 

compra original ou da emissão (o "Preço de Compra"). O Preço de 
Compra pode não ser indicativo do preço de mercado dos tokens Uni-
verse Coin depois de eles serem disponibilizados para negociação no 
mercado. Um token Universe Coin não é uma moeda emitida por 
nenhum banco central ou organização nacional, supranacional ou 
quase nacional, nem é apoiada por ativos tangíveis ou outro crédito, 
nem é uma mercadoria no sentido tradicional dessa palavra.

A Companhia não é responsável por, nem prossegue, a circulação e a 
negociação de tokens da Universe Coin em qualquer mercado. A nego-
ciação de tokens da Universe Coin dependerá apenas do consenso 
sobre seu valor entre os participantes relevantes do mercado. Ninguém 
é obrigado a comprar tokens do Universe Coin de qualquer detentor 
dos tokens da Universe Coin, incluindo os compradores, nem ninguém 
garante a liquidez ou o preço de mercado dos tokens da Universe Coin 
em nenhuma medida a qualquer momento.

Além disso, os tokens da Universe Coin não podem ser revendidos a 
compradores que sejam cidadãos, nacionais, residentes (impostos ou 
outros) e / ou portadores de green card de jurisdições restritas ou a 
pessoas restritas ou a compradores em qualquer outra jurisdição onde 
a compra de tokens possa ser realizada. em violação das leis aplicáveis. 
Consequentemente, a Companhia não pode garantir que haverá 
demanda ou mercado para os tokens Universe Coin ou que o Preço de 
Compra é indicativo do preço de mercado dos tokens Universe Coin 
depois de eles serem disponibilizados para negociação em qualquer 
mercado ou bolsa de criptomoedas. A aquisição e o armazenamento 
de tokens Universe Coin envolve vários riscos, em particular o risco de 
a Companhia não conseguir lançar todas as operações previstas, 
desenvolver sua blockchain e fornecer todos os serviços prometidos.

Portanto, e antes de adquirir os tokens Universe Coin, qualquer usuário 
deve considerar cuidadosamente os riscos, custos e benefícios da 
aquisição dos tokens do Universe Coin e, se necessário, obter qualquer 
conselho independente a esse respeito. Qualquer pessoa interessada 
que não esteja em posição de aceitar ou entender os riscos associados 
à atividade (incluindo os riscos relacionados ao desenvolvimento inicial 
da plataforma Universe Coin) ou quaisquer outros riscos, conforme 
indicado em www.universecoin.io indicado nos Termos e Condições da 
venda em grupo não deve adquirir tokens da Universe Coin.

Os tokens criptográficos, como os tokens Universe Coin, são uma 
tecnologia relativamente nova e dinâmica. Além dos riscos incluídos na 
discussão acima sobre fatores de risco, existem outros riscos associa-
dos à sua compra, manutenção e uso dos tokens Universe Coin, incluin-
do aqueles que a Empresa não pode prever. Esses riscos podem apare-
cer ainda como variações ou combinações imprevistas dos riscos 
discutidos acima.

Ao concluir a Operação Comercial, esses tokens serão emitidos por um 
processo técnico chamado «Blockchain». Este é um protocolo de TI de 

ou outras perdas de qualquer espécie, por delito, contrato ou outro 
meio (incluindo, entre outras, perda de receita, receita ou lucros, ou 
perda de uso ou dados, ou perda de reputação, ou perda de qualquer 
oportunidade económica ou outra de qualquer natureza ou origem), 
decorrente de, ou em conexão com, qualquer aceitação ou confiança 
nas Informações Disponíveis ou em qualquer parte dela por você; e

(l) Todas as representações e garantias acima são verdadeiras, comple-
tas, precisas e não enganosas desde o momento do seu último acesso 
e/ou posse (conforme o caso) das Informações Disponíveis.

RISCOS
Você deve considerar e avaliar cuidadosamente cada um dos seguintes 
fatores de risco e todas as outras informações contidas neste white 
paper antes de decidir comprar os tokens Universe Coin. De acordo 
com o melhor conhecimento e convicção da Companhia, todos os fato-
res de risco que são relevantes para si na tomada de um julgamento 
informado sobre a participação na Venda de Tokens, foram definidos 
abaixo. Se alguma das seguintes considerações, incertezas ou riscos 
materiais se transformarem em eventos reais, os negócios, a posição 
financeira e / ou os resultados das operações da Companhia e a manu-
tenção e o nível de uso dos Tokens de Universe Coin poderão ser mate-
rial e adversamente afetados.

Ações regulatórias podem impactar negativamente os tokens da Uni-
verse Coin e a oferta da Companhia de várias maneiras, incluindo, por 
exemplo, através da determinação de que os tokens da Universe Coin 
são instrumentos financeiros regulamentados que precisam ser regis-
trados na agência reguladora apropriada. Qualquer um desses resulta-
dos pode impedir a empresa de desenvolver completamente a plata-
forma Universe Coin, tokens e outros serviços oferecidos.

Além disso, um regulador pode tomar uma ação contra a Companhia 
se visualizar os tokens Universe Coin e a plataforma da Companhia 
como uma violação da lei existente. Qualquer um desses resultados 
afetaria negativamente a utilidade dos tokens da Universe Coin e / ou 
poderia causar o cancelamento da operação da Companhia.

Antes da venda de tokens, não havia mercado público para tokens de 
Universe Coin. Embora a Companhia possa envidar esforços razoáveis 
para buscar a aprovação da disponibilidade dos tokens Universe Coin 
para negociação numa bolsa ou mercado de criptomoedas, não há 
garantia de que essa aprovação seja obtida. Além disso, mesmo que 
essa aprovação seja concedida por uma bolsa de criptomoedas, não há 
garantia de que um mercado de negociação ativo ou líquido para os 
tokens Universe Coin se desenvolva, ou se desenvolvido, será sustenta-
do depois dos tokens Universe Coin serem disponibilizados para nego-
ciação nesse mercado. Também não há garantia de que o preço de 
mercado dos tokens Universe Coin não caia abaixo do preço de 

código aberto sobre o qual a empresa não tem direitos ou responsabili-
dades em termos de desenvolvimento e operação. Os compradores de 
moedas Universe Coin e os usuários reconhecem e entendem, portan-
to, que a empresa (incluindo seus corpos e funcionários) não assume 
nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante ou 
relacionado à incapacidade de usar os tokens Universe Coin, exceto em 
caso de má conduta intencional ou negligência grave.

A Universe Coin é baseada no protocolo ERC 20. Portanto, qualquer 
mau funcionamento, função não planeada ou operação inesperada do 
protocolo ERC 20 pode fazer com que a rede da empresa ou a App 
Universe Coin funcione mal ou opere de uma maneira que não é espe-
rada. O Ethereum, a unidade de conta nativa do protocolo ERC 20, 
pode, por si só, perder valor de maneira semelhante à Universe Coin e 
também de outras maneiras.



ção, custos e despesas legais razoáveis) incorridos razoavelmente e 
adequadamente pela Empresa ou por qualquer Representante da Em-
presa, em cada caso por motivo ou em conexão com a colocação ou o 
início de tal ação ou busca de tal reivindicação por você.

Se qualquer disposição ou parte da cláusula de Isenção de Responsa-
bilidade for ou se tornar inválida, ilegal ou inexequível, ela será conside-
rada modificada na extensão mínima necessária para torná-la válida, 
legal e executória. Se tal modificação não for possível, a provisão rele-
vante ou provisão parcial será considerada excluída. Qualquer modifi-
cação ou exclusão de uma provisão ou parte de provisão sob esta 
seção "Isenção de responsabilidade" não afetará a validade e aplicabili-
dade do restante desta seção "Isenção de responsabilidade".

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS, NOTAS CAUTELÁRIAS
Todas as declarações contidas nas Informações Disponíveis, declara-
ções feitas em quaisquer press releases ou em qualquer lugar acessível 
pelas declarações públicas e orais que possam ser feitas pela Empresa 
ou pelos Representantes da Empresa (conforme o caso), que não são 
declarações históricas, constituem "declarações prospectivas". Algu-
mas dessas declarações podem ser identificadas por termos prospecti-
vos, como "objetivo", "alvo", "antecipar", "acreditar", "poder", "esti-
mar", "esperar", "se", "pretender", “Pode”, “planejar”, “possível”, “pro-
vável”, “projeto”, “deveria”, “deveria”, “vontade” ou outros termos simi-
lares. No entanto, esses termos não são os meios exclusivos de identifi-
cação de declarações prospectivas. Todas as declarações relativas à 
posição financeira da Companhia, estratégias de negócios, planos e 
perspectivas do setor em que a Companhia se encontra são declara-
ções prospectivas. Essas declarações prospectivas, incluindo, entre 
outras, declarações sobre rentabilidade e crescimento da receita da 
Companhia, lucratividade e crescimento esperados da receita, pers-
pectivas, futuro, outras tendências esperadas do setor e outros assun-
tos discutidos nas Informações Disponíveis a respeito da Companhia, 
são assuntos que são não factos históricos, mas apenas estimativas e 
previsões. A Empresa não faz representação ou garantia por ter feito 
predições, estimativas ou expectativas com base em qualquer fórmula, 
modelagem ou previsão matemática ou científica, ou ter feito quais-
quer perguntas devidas e adequadas ou ter realizado pesquisas ou 
estudos independentes. Essas declarações prospectivas envolvem 
riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que 
podem fazer com que os resultados futuros reais, desempenho ou 
realizações da Companhia sejam materialmente diferentes de quais-
quer resultados futuros, desempenho ou realizações esperadas, 
expressas ou implícitas por tais procurando declarações. Esses fatores 
incluem, entre outros:

(a) Mudanças nas condições políticas, sociais, económicas e de merca-
do de ações ou criptomoedas e no ambiente regulatório nos países em 

são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus 
respectivos proprietários. O uso deles não implica nenhuma afiliação 
ou endosso por eles. As informações neste documento estão sujeitas a 
alterações ou atualizações sem aviso prévio e não devem ser interpre-
tadas como um compromisso da Empresa.

RESTRIÇÕES REGIONAIS
Dada a falta de qualificações de tokens de criptografia na maioria dos 
países, cada comprador é fortemente aconselhado a realizar uma análi-
se legal e tributária referente à compra e propriedade dos tokens Uni-
verse Coin de acordo com sua nacionalidade e local de residência.

NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO
Nenhuma parte das Informações Disponíveis deve ser consultoria 
comercial, jurídica e financeira ou tributária sobre a Empresa, os tokens 
da Universe Coin, a venda de Tokens ou qualquer um dos assuntos aos 
quais toda ou parte das Informações Disponíveis se relacionam.

Você deve consultar seu próprio consultor jurídico, financeiro, tributário 
ou outro consultor profissional sobre as informações disponíveis. Você 
deve estar ciente de que pode ser obrigado a arcar com o risco financei-
ro de qualquer compra de tokens por um período indeterminado.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, você renuncia irrevo-
gavelmente e incondicionalmente: (i) todas e quaisquer reivindicações 
(reais ou contingentes e como funcionário, funcionário do escritório ou 
em qualquer outra capacidade qualquer ou que surja) incluindo, sem 
limitação , reivindicações ou relacionadas a questões de exclusão de 
responsabilidade, qualquer pagamento ou reembolso de valores, inde-
nizações ou outros que você possa ter contra a Empresa ou contra 
qualquer um dos Representantes da Empresa; e (ii) liberar e exonerar a 
Empresa e todos os Representantes da Empresa de toda e qualquer 
responsabilidade (de qualquer natureza ou de qualquer outra natureza 
que surja) ou que possam ter sobre você. Se, por qualquer motivo, a 
partir de agora, você iniciar qualquer ação ou processo legal com rela-
ção a qualquer reclamação pretendida a ser liberada e descarregada 
de acordo com este parágrafo ou estes Termos, ou de outra forma 
tentar prosseguir com qualquer reclamação contra a Empresa ou qual-
quer representante da Empresa, então você irrevogavelmente e incon-
dicionalmente compromete-se a indemnizar e manter indemnizados a 
Companhia e todos os Representantes da Companhia sob demanda 
total e contra: (a) Todos os passivos ou perdas sofridos pela Compa-
nhia ou por qualquer Representante da Companhia; e (b) todos os 
custos razoáveis, encargos e despesas razoáveis (incluindo, sem limita-

Por favor, leia esta seção de Isenção de responsabilidade com atenção. 
Por favor, procure aconselhamento profissional independente antes de 
agir sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As moedas da Universe Coin (“Tokens dUniverse Coin”) são tokens que 
permitirão ao usuário acessar o serviço fornecido pela plataforma da 
Universe Coin. Os tokens Universe Coin não têm a qualificação legal de 
um título, uma vez que não concedem nenhum direito a dividendos ou 
juros. A venda de tokens Universe Coin é final e não reembolsável. Os 
tokens da Universe Coin não são ações e não dão direito a participar da 
assembleia geral da Companhia. Os tokens Universe Coin não podem 
ter um desempenho ou um valor específico fora da Plataforma Univer-
se Coin. Os tokens Universe Coin não devem, portanto, ser usados ou 
comprados para fins especulativos ou de investimento. Qualquer 
pessoa que compre Universe Coin expressamente reconhece e declara 
que revisou cuidadosamente as informações disponíveis e compreen-
deu completamente os riscos, custos e benefícios associados à compra 
dos tokens Universe Coin.

As informações a seguir podem estar incompletas e de forma alguma 
implicar uma relação contratual. Embora os autores façam todos os 
esforços para garantir que todas as informações neste whitepaper e 
toda e qualquer informação disponível no site da Universe Coin, o site 
localizado em www.Universecoin.io e a participação na venda de token 
da Universe Coin descrita neste whitepaper sejam precisas, até à data, 
e em conformidade com os requisitos das regras e regulamentos legais 
aplicáveis, esse material não constitui de forma alguma consultoria 
profissional. A Universe Coin (a "Empresa") não garante nem aceita a 
responsabilidade pela precisão, confiabilidade, atualidade (como neste 
Whitepaper) ou integridade deste conteúdo. Os usuários que preten-
dem possuir moedas Universe Coin (“Tokens Universe Coin”) devem 
procurar aconselhamento profissional independente antes de agir 
sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As informações disponíveis (incluindo o site e este whitepaper) são 
fornecidas "no estado em que se encontram" e sem garantias de qual-
quer tipo, expressas ou implícitas. Você assume toda a responsabilida-
de e risco com relação ao uso das Informações disponíveis e à proprie-
dade de qualquer quantidade de tokens do Universe Coin e seu uso. Se 
a lei aplicável não permitir que toda ou parte da limitação de responsa-
bilidade acima se aplique a si, as limitações se aplicarão a si apenas na 
extensão máxima permitida pela lei aplicável.

Os tokens são tokens de utilidade funcional projetados para a platafor-
ma Universe Coin. Os tokens da Universe Coin não são valores mobiliá-
rios. Se você comprar tokens Universe Coin, sua compra não poderá 
ser reembolsada ou trocada. Todos os nomes e produtos de empresas 
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que a Companhia conduz seus negócios e operações;

(b) O risco de a Companhia ser incapaz de executar ou implementar 
suas estratégias de negócios e futuro;

(c) Mudanças nas taxas de juros e nas taxas de câmbio de moedas fidu-
ciárias e criptomoedas;

 (d) mudanças nas estratégias de crescimento antecipado e crescimen-
to interno esperado da Companhia;

(e) Alterações na disponibilidade e taxas pagáveis à Companhia em 
conexão com seus negócios e operações;

(f) Alterações na disponibilidade e salários dos funcionários exigidos 
pela Companhia para levar a cabo os seus negócios e operações;

(g) Mudanças nas preferências dos clientes da Companhia;

(h) Mudanças nas condições competitivas sob as quais a Companhia 
opera e a capacidade da Companhia de competir sob tais condições;

(i) Mudanças nas necessidades futuras de capital da Companhia e na dispo-
nibilidade de financiamento e capital para financiar tais necessidades;

(j) Guerra ou atos de terrorismo internacional ou doméstico;

(k) Ocorrências de eventos catastróficos, desastres naturais e atos de 
Deus que afetam os negócios e / ou operações da Companhia;

(l) Outros fatores fora do controle exclusivo da Companhia; e

(m) Quaisquer riscos e incertezas associados à Empresa e seus negó-
cios e operações, os Tokens, a Venda de Tokens e a confiança em toda 
ou parte das Informações Disponíveis.

Todas as declarações prospectivas feitas por ou atribuíveis à Companhia 
ou a seus representantes são expressamente qualificadas na sua totali-
dade por esses fatores. Dado que os riscos e incertezas que podem fazer 
com que os resultados futuros reais, desempenho ou realizações da 
Companhia sejam materialmente diferentes do esperado, expressos ou 
implícitos nas declarações prospectivas das Informações Disponíveis, 
não deve ser depositada confiança indevida nessas declarações. . Essas 
declarações prospectivas são aplicáveis somente a partir da data de 
publicação do Whitepaper e da data mais recente em que o site foi atua-
lizado. Nem a Companhia, nem os Representantes da Companhia, nem 
qualquer outra pessoa representam, garantem e / ou comprometem-se 
a que os resultados futuros, desempenho ou realizações reais da Com-
panhia sejam os discutidos nessas declarações prospectivas.

Os resultados, desempenho ou realizações reais da Companhia podem 
diferir materialmente dos antecipados nessas declarações prospecti-
vas. Nada contido nas Informações Disponíveis é ou pode ser conside-
rado uma promessa, representação ou compromisso quanto ao 
desempenho futuro ou políticas da Empresa. Além disso, a Empresa se 
exime de qualquer responsabilidade de atualizar qualquer uma dessas 
declarações prospectivas ou de anunciar publicamente quaisquer revi-

sões dessas declarações prospectivas para refletir desenvolvimentos, 
eventos ou circunstâncias futuras, mesmo que novas informações se 
tornem disponíveis ou outros eventos ocorram no futuro.

SEM REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS
A Empresa não faz ou pretende fazer, e por este meio, isenta-se de qual-
quer representação, garantia ou compromisso de qualquer forma para 
qualquer entidade ou pessoa, incluindo qualquer representação, garan-
tia ou compromisso em relação à verdade, precisão e integridade de 
qualquer um dos as informações definidas nas informações disponíveis.

DECLARAÇÕES E GARANTIAS DADAS POR SI ACEDENDO E/OU 
ACEITANDO A POSSE OU COMUNICAÇÃO DE TODAS AS PARTES 
DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS, VOCÊ REPRESENTA E GARANTE 
(E DEVERÁ SER REPRESENTADO E GARANTIDO) À EMPRESA NA 
DATA DE ACESSO OU NA ÚLTIMA DATA EM QUE ACEDEU QUE 
TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS PARTES DAS INFORMAÇÕES 
DISPONÍVEIS OU O SEGUINTE:
(a) você tem mais de 18 (dezoito) anos de idade;

(b) Você concorda e reconhece que os tokens do Universe Coin não 
constituem valores mobiliários, sob qualquer forma, em nenhuma juris-
dição;

(c) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis 
(incluindo o White Paper e o Site) não constituem um prospecto ou 
documento de oferta de qualquer tipo e não se destinam a constituir 
uma oferta de valores mobiliários em qualquer jurisdição ou uma solici-
tação de investimento em valores mobiliários e você não é obrigado a 
firmar nenhum contrato ou compromisso legal vinculativo e nenhuma 
criptomoeda ou outra forma de pagamento deve ser aceita com base 
nas informações disponíveis;

(d) Você concorda e reconhece que nenhuma autoridade reguladora 
examinou ou aprovou as Informações Disponíveis, nenhuma ação foi 
ou será tomada de acordo com as leis, requisitos regulamentares ou 
regras de qualquer jurisdição e a publicação, distribuição ou dissemi-
nação de toda ou qualquer parte parte das Informações disponíveis 
para você não implica que as leis, requisitos ou regras regulamentares 
aplicáveis foram cumpridas;

(e) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis, o com-
promisso e / ou a conclusão da Venda de Tokens ou a negociação 
futura dos Tokens em qualquer bolsa ou mercado (regulamentado, não 
regulamentado, primário, secundário ou outro) não devem ser inter-
pretado, interpretado ou considerado por você como uma indicação 
dos méritos da Empresa, dos Tokens Universe Coin, da Venda de 
Tokens ou das Informações Disponíveis;

(f) A distribuição ou disseminação das Informações Disponíveis, qual-

quer parte ou cópia das mesmas, ou a aceitação das mesmas por você, 
não é proibida ou restrita pelas leis, regulamentos ou regras aplicáveis 
em sua jurisdição e sempre que houver restrições em relação se a 
posse for aplicável, você observou e cumpriu todas essas restrições às 
suas próprias custas e sem responsabilidade perante a Companhia;

(g) Você concorda e reconhece que, no caso em que deseja comprar 
quaisquer Tokensda Universe Coin, os Tokens Universe Coin não devem 
ser entendidos, interpretados, classificados ou tratados como:

(i) Qualquer tipo de moeda ou mercadoria;

(ii) Debêntures ou ações emitidas por qualquer pessoa ou entidade 
(seja a Companhia ou não);

(iii) direitos, opções ou derivados relativos a tais debêntures ou ações;

(iv) Direitos sob um contrato por diferenças ou sob qualquer outro 
contrato cujo objetivo ou objetivo pretendido seja garantir um lucro ou 
evitar uma perda;

(v) Unidades num esquema de investimento coletivo;

(vi) Unidades numa relação de negócios;

(vii) Derivados de unidades numa relação de negócios;

(viii) Qualquer outra garantia ou classe de valores mobiliários; ou

(ix) Qualquer tipo de investimento (como tal termo é definido pela Lei 
de Serviços Financeiros (Investimentos e Serviços Fiduciários) 1989-47 
de Gibraltar (conforme emendada ou reencenada de tempos em 
tempos) ou como tal termo pode ser interpretado sob legislação 
semelhante em qualquer outra parte do mundo);

(h) Você está ciente e entende que não é elegível para comprar quais-
quer Tokens da Universe Coin ou acessar as Informações Disponíveis se 
for cidadão, nacional, residente (imposto ou não) e / ou titular de green 
card de uma Jurisdição Restrita ou se você for uma pessoa restrita;

(i) Você possui um grau básico de entendimento da operação, funcio-
nalidade, uso, armazenamento, mecanismos de transmissão e outras 
características materiais de criptomoedas, sistemas de software basea-
dos em blockchain, carteiras de criptomoeda ou outros mecanismos de 
armazenamento de token relacionados, tecnologia blockchain e tecno-
logia de contrato inteligente;

(j) Você está ciente e entende que, no caso de desejar comprar quais-
quer Tokens Universe Coin há riscos associados a:

(A) a Companhia e seus negócios e operações;

(B) os Tokens da Universe Coin;

(C) a venda de tokens; e

(D) confiar ou agir sobre toda ou parte das Informações Disponíveis;

(k) Você concorda e reconhece que a Companhia não é responsável 
por quaisquer perdas indiretas, especiais, incidentais, consequenciais 

compra original ou da emissão (o "Preço de Compra"). O Preço de 
Compra pode não ser indicativo do preço de mercado dos tokens Uni-
verse Coin depois de eles serem disponibilizados para negociação no 
mercado. Um token Universe Coin não é uma moeda emitida por 
nenhum banco central ou organização nacional, supranacional ou 
quase nacional, nem é apoiada por ativos tangíveis ou outro crédito, 
nem é uma mercadoria no sentido tradicional dessa palavra.

A Companhia não é responsável por, nem prossegue, a circulação e a 
negociação de tokens da Universe Coin em qualquer mercado. A nego-
ciação de tokens da Universe Coin dependerá apenas do consenso 
sobre seu valor entre os participantes relevantes do mercado. Ninguém 
é obrigado a comprar tokens do Universe Coin de qualquer detentor 
dos tokens da Universe Coin, incluindo os compradores, nem ninguém 
garante a liquidez ou o preço de mercado dos tokens da Universe Coin 
em nenhuma medida a qualquer momento.

Além disso, os tokens da Universe Coin não podem ser revendidos a 
compradores que sejam cidadãos, nacionais, residentes (impostos ou 
outros) e / ou portadores de green card de jurisdições restritas ou a 
pessoas restritas ou a compradores em qualquer outra jurisdição onde 
a compra de tokens possa ser realizada. em violação das leis aplicáveis. 
Consequentemente, a Companhia não pode garantir que haverá 
demanda ou mercado para os tokens Universe Coin ou que o Preço de 
Compra é indicativo do preço de mercado dos tokens Universe Coin 
depois de eles serem disponibilizados para negociação em qualquer 
mercado ou bolsa de criptomoedas. A aquisição e o armazenamento 
de tokens Universe Coin envolve vários riscos, em particular o risco de 
a Companhia não conseguir lançar todas as operações previstas, 
desenvolver sua blockchain e fornecer todos os serviços prometidos.

Portanto, e antes de adquirir os tokens Universe Coin, qualquer usuário 
deve considerar cuidadosamente os riscos, custos e benefícios da 
aquisição dos tokens do Universe Coin e, se necessário, obter qualquer 
conselho independente a esse respeito. Qualquer pessoa interessada 
que não esteja em posição de aceitar ou entender os riscos associados 
à atividade (incluindo os riscos relacionados ao desenvolvimento inicial 
da plataforma Universe Coin) ou quaisquer outros riscos, conforme 
indicado em www.universecoin.io indicado nos Termos e Condições da 
venda em grupo não deve adquirir tokens da Universe Coin.

Os tokens criptográficos, como os tokens Universe Coin, são uma 
tecnologia relativamente nova e dinâmica. Além dos riscos incluídos na 
discussão acima sobre fatores de risco, existem outros riscos associa-
dos à sua compra, manutenção e uso dos tokens Universe Coin, incluin-
do aqueles que a Empresa não pode prever. Esses riscos podem apare-
cer ainda como variações ou combinações imprevistas dos riscos 
discutidos acima.

Ao concluir a Operação Comercial, esses tokens serão emitidos por um 
processo técnico chamado «Blockchain». Este é um protocolo de TI de 

ou outras perdas de qualquer espécie, por delito, contrato ou outro 
meio (incluindo, entre outras, perda de receita, receita ou lucros, ou 
perda de uso ou dados, ou perda de reputação, ou perda de qualquer 
oportunidade económica ou outra de qualquer natureza ou origem), 
decorrente de, ou em conexão com, qualquer aceitação ou confiança 
nas Informações Disponíveis ou em qualquer parte dela por você; e

(l) Todas as representações e garantias acima são verdadeiras, comple-
tas, precisas e não enganosas desde o momento do seu último acesso 
e/ou posse (conforme o caso) das Informações Disponíveis.

RISCOS
Você deve considerar e avaliar cuidadosamente cada um dos seguintes 
fatores de risco e todas as outras informações contidas neste white 
paper antes de decidir comprar os tokens Universe Coin. De acordo 
com o melhor conhecimento e convicção da Companhia, todos os fato-
res de risco que são relevantes para si na tomada de um julgamento 
informado sobre a participação na Venda de Tokens, foram definidos 
abaixo. Se alguma das seguintes considerações, incertezas ou riscos 
materiais se transformarem em eventos reais, os negócios, a posição 
financeira e / ou os resultados das operações da Companhia e a manu-
tenção e o nível de uso dos Tokens de Universe Coin poderão ser mate-
rial e adversamente afetados.

Ações regulatórias podem impactar negativamente os tokens da Uni-
verse Coin e a oferta da Companhia de várias maneiras, incluindo, por 
exemplo, através da determinação de que os tokens da Universe Coin 
são instrumentos financeiros regulamentados que precisam ser regis-
trados na agência reguladora apropriada. Qualquer um desses resulta-
dos pode impedir a empresa de desenvolver completamente a plata-
forma Universe Coin, tokens e outros serviços oferecidos.

Além disso, um regulador pode tomar uma ação contra a Companhia 
se visualizar os tokens Universe Coin e a plataforma da Companhia 
como uma violação da lei existente. Qualquer um desses resultados 
afetaria negativamente a utilidade dos tokens da Universe Coin e / ou 
poderia causar o cancelamento da operação da Companhia.

Antes da venda de tokens, não havia mercado público para tokens de 
Universe Coin. Embora a Companhia possa envidar esforços razoáveis 
para buscar a aprovação da disponibilidade dos tokens Universe Coin 
para negociação numa bolsa ou mercado de criptomoedas, não há 
garantia de que essa aprovação seja obtida. Além disso, mesmo que 
essa aprovação seja concedida por uma bolsa de criptomoedas, não há 
garantia de que um mercado de negociação ativo ou líquido para os 
tokens Universe Coin se desenvolva, ou se desenvolvido, será sustenta-
do depois dos tokens Universe Coin serem disponibilizados para nego-
ciação nesse mercado. Também não há garantia de que o preço de 
mercado dos tokens Universe Coin não caia abaixo do preço de 

código aberto sobre o qual a empresa não tem direitos ou responsabili-
dades em termos de desenvolvimento e operação. Os compradores de 
moedas Universe Coin e os usuários reconhecem e entendem, portan-
to, que a empresa (incluindo seus corpos e funcionários) não assume 
nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante ou 
relacionado à incapacidade de usar os tokens Universe Coin, exceto em 
caso de má conduta intencional ou negligência grave.

A Universe Coin é baseada no protocolo ERC 20. Portanto, qualquer 
mau funcionamento, função não planeada ou operação inesperada do 
protocolo ERC 20 pode fazer com que a rede da empresa ou a App 
Universe Coin funcione mal ou opere de uma maneira que não é espe-
rada. O Ethereum, a unidade de conta nativa do protocolo ERC 20, 
pode, por si só, perder valor de maneira semelhante à Universe Coin e 
também de outras maneiras.
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ção, custos e despesas legais razoáveis) incorridos razoavelmente e 
adequadamente pela Empresa ou por qualquer Representante da Em-
presa, em cada caso por motivo ou em conexão com a colocação ou o 
início de tal ação ou busca de tal reivindicação por você.

Se qualquer disposição ou parte da cláusula de Isenção de Responsa-
bilidade for ou se tornar inválida, ilegal ou inexequível, ela será conside-
rada modificada na extensão mínima necessária para torná-la válida, 
legal e executória. Se tal modificação não for possível, a provisão rele-
vante ou provisão parcial será considerada excluída. Qualquer modifi-
cação ou exclusão de uma provisão ou parte de provisão sob esta 
seção "Isenção de responsabilidade" não afetará a validade e aplicabili-
dade do restante desta seção "Isenção de responsabilidade".

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS, NOTAS CAUTELÁRIAS
Todas as declarações contidas nas Informações Disponíveis, declara-
ções feitas em quaisquer press releases ou em qualquer lugar acessível 
pelas declarações públicas e orais que possam ser feitas pela Empresa 
ou pelos Representantes da Empresa (conforme o caso), que não são 
declarações históricas, constituem "declarações prospectivas". Algu-
mas dessas declarações podem ser identificadas por termos prospecti-
vos, como "objetivo", "alvo", "antecipar", "acreditar", "poder", "esti-
mar", "esperar", "se", "pretender", “Pode”, “planejar”, “possível”, “pro-
vável”, “projeto”, “deveria”, “deveria”, “vontade” ou outros termos simi-
lares. No entanto, esses termos não são os meios exclusivos de identifi-
cação de declarações prospectivas. Todas as declarações relativas à 
posição financeira da Companhia, estratégias de negócios, planos e 
perspectivas do setor em que a Companhia se encontra são declara-
ções prospectivas. Essas declarações prospectivas, incluindo, entre 
outras, declarações sobre rentabilidade e crescimento da receita da 
Companhia, lucratividade e crescimento esperados da receita, pers-
pectivas, futuro, outras tendências esperadas do setor e outros assun-
tos discutidos nas Informações Disponíveis a respeito da Companhia, 
são assuntos que são não factos históricos, mas apenas estimativas e 
previsões. A Empresa não faz representação ou garantia por ter feito 
predições, estimativas ou expectativas com base em qualquer fórmula, 
modelagem ou previsão matemática ou científica, ou ter feito quais-
quer perguntas devidas e adequadas ou ter realizado pesquisas ou 
estudos independentes. Essas declarações prospectivas envolvem 
riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que 
podem fazer com que os resultados futuros reais, desempenho ou 
realizações da Companhia sejam materialmente diferentes de quais-
quer resultados futuros, desempenho ou realizações esperadas, 
expressas ou implícitas por tais procurando declarações. Esses fatores 
incluem, entre outros:

(a) Mudanças nas condições políticas, sociais, económicas e de merca-
do de ações ou criptomoedas e no ambiente regulatório nos países em 

são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus 
respectivos proprietários. O uso deles não implica nenhuma afiliação 
ou endosso por eles. As informações neste documento estão sujeitas a 
alterações ou atualizações sem aviso prévio e não devem ser interpre-
tadas como um compromisso da Empresa.

RESTRIÇÕES REGIONAIS
Dada a falta de qualificações de tokens de criptografia na maioria dos 
países, cada comprador é fortemente aconselhado a realizar uma análi-
se legal e tributária referente à compra e propriedade dos tokens Uni-
verse Coin de acordo com sua nacionalidade e local de residência.

NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO
Nenhuma parte das Informações Disponíveis deve ser consultoria 
comercial, jurídica e financeira ou tributária sobre a Empresa, os tokens 
da Universe Coin, a venda de Tokens ou qualquer um dos assuntos aos 
quais toda ou parte das Informações Disponíveis se relacionam.

Você deve consultar seu próprio consultor jurídico, financeiro, tributário 
ou outro consultor profissional sobre as informações disponíveis. Você 
deve estar ciente de que pode ser obrigado a arcar com o risco financei-
ro de qualquer compra de tokens por um período indeterminado.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, você renuncia irrevo-
gavelmente e incondicionalmente: (i) todas e quaisquer reivindicações 
(reais ou contingentes e como funcionário, funcionário do escritório ou 
em qualquer outra capacidade qualquer ou que surja) incluindo, sem 
limitação , reivindicações ou relacionadas a questões de exclusão de 
responsabilidade, qualquer pagamento ou reembolso de valores, inde-
nizações ou outros que você possa ter contra a Empresa ou contra 
qualquer um dos Representantes da Empresa; e (ii) liberar e exonerar a 
Empresa e todos os Representantes da Empresa de toda e qualquer 
responsabilidade (de qualquer natureza ou de qualquer outra natureza 
que surja) ou que possam ter sobre você. Se, por qualquer motivo, a 
partir de agora, você iniciar qualquer ação ou processo legal com rela-
ção a qualquer reclamação pretendida a ser liberada e descarregada 
de acordo com este parágrafo ou estes Termos, ou de outra forma 
tentar prosseguir com qualquer reclamação contra a Empresa ou qual-
quer representante da Empresa, então você irrevogavelmente e incon-
dicionalmente compromete-se a indemnizar e manter indemnizados a 
Companhia e todos os Representantes da Companhia sob demanda 
total e contra: (a) Todos os passivos ou perdas sofridos pela Compa-
nhia ou por qualquer Representante da Companhia; e (b) todos os 
custos razoáveis, encargos e despesas razoáveis (incluindo, sem limita-

Por favor, leia esta seção de Isenção de responsabilidade com atenção. 
Por favor, procure aconselhamento profissional independente antes de 
agir sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As moedas da Universe Coin (“Tokens dUniverse Coin”) são tokens que 
permitirão ao usuário acessar o serviço fornecido pela plataforma da 
Universe Coin. Os tokens Universe Coin não têm a qualificação legal de 
um título, uma vez que não concedem nenhum direito a dividendos ou 
juros. A venda de tokens Universe Coin é final e não reembolsável. Os 
tokens da Universe Coin não são ações e não dão direito a participar da 
assembleia geral da Companhia. Os tokens Universe Coin não podem 
ter um desempenho ou um valor específico fora da Plataforma Univer-
se Coin. Os tokens Universe Coin não devem, portanto, ser usados ou 
comprados para fins especulativos ou de investimento. Qualquer 
pessoa que compre Universe Coin expressamente reconhece e declara 
que revisou cuidadosamente as informações disponíveis e compreen-
deu completamente os riscos, custos e benefícios associados à compra 
dos tokens Universe Coin.

As informações a seguir podem estar incompletas e de forma alguma 
implicar uma relação contratual. Embora os autores façam todos os 
esforços para garantir que todas as informações neste whitepaper e 
toda e qualquer informação disponível no site da Universe Coin, o site 
localizado em www.Universecoin.io e a participação na venda de token 
da Universe Coin descrita neste whitepaper sejam precisas, até à data, 
e em conformidade com os requisitos das regras e regulamentos legais 
aplicáveis, esse material não constitui de forma alguma consultoria 
profissional. A Universe Coin (a "Empresa") não garante nem aceita a 
responsabilidade pela precisão, confiabilidade, atualidade (como neste 
Whitepaper) ou integridade deste conteúdo. Os usuários que preten-
dem possuir moedas Universe Coin (“Tokens Universe Coin”) devem 
procurar aconselhamento profissional independente antes de agir 
sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As informações disponíveis (incluindo o site e este whitepaper) são 
fornecidas "no estado em que se encontram" e sem garantias de qual-
quer tipo, expressas ou implícitas. Você assume toda a responsabilida-
de e risco com relação ao uso das Informações disponíveis e à proprie-
dade de qualquer quantidade de tokens do Universe Coin e seu uso. Se 
a lei aplicável não permitir que toda ou parte da limitação de responsa-
bilidade acima se aplique a si, as limitações se aplicarão a si apenas na 
extensão máxima permitida pela lei aplicável.

Os tokens são tokens de utilidade funcional projetados para a platafor-
ma Universe Coin. Os tokens da Universe Coin não são valores mobiliá-
rios. Se você comprar tokens Universe Coin, sua compra não poderá 
ser reembolsada ou trocada. Todos os nomes e produtos de empresas 

que a Companhia conduz seus negócios e operações;

(b) O risco de a Companhia ser incapaz de executar ou implementar 
suas estratégias de negócios e futuro;

(c) Mudanças nas taxas de juros e nas taxas de câmbio de moedas fidu-
ciárias e criptomoedas;

 (d) mudanças nas estratégias de crescimento antecipado e crescimen-
to interno esperado da Companhia;

(e) Alterações na disponibilidade e taxas pagáveis à Companhia em 
conexão com seus negócios e operações;

(f) Alterações na disponibilidade e salários dos funcionários exigidos 
pela Companhia para levar a cabo os seus negócios e operações;

(g) Mudanças nas preferências dos clientes da Companhia;

(h) Mudanças nas condições competitivas sob as quais a Companhia 
opera e a capacidade da Companhia de competir sob tais condições;

(i) Mudanças nas necessidades futuras de capital da Companhia e na dispo-
nibilidade de financiamento e capital para financiar tais necessidades;

(j) Guerra ou atos de terrorismo internacional ou doméstico;

(k) Ocorrências de eventos catastróficos, desastres naturais e atos de 
Deus que afetam os negócios e / ou operações da Companhia;

(l) Outros fatores fora do controle exclusivo da Companhia; e

(m) Quaisquer riscos e incertezas associados à Empresa e seus negó-
cios e operações, os Tokens, a Venda de Tokens e a confiança em toda 
ou parte das Informações Disponíveis.

Todas as declarações prospectivas feitas por ou atribuíveis à Companhia 
ou a seus representantes são expressamente qualificadas na sua totali-
dade por esses fatores. Dado que os riscos e incertezas que podem fazer 
com que os resultados futuros reais, desempenho ou realizações da 
Companhia sejam materialmente diferentes do esperado, expressos ou 
implícitos nas declarações prospectivas das Informações Disponíveis, 
não deve ser depositada confiança indevida nessas declarações. . Essas 
declarações prospectivas são aplicáveis somente a partir da data de 
publicação do Whitepaper e da data mais recente em que o site foi atua-
lizado. Nem a Companhia, nem os Representantes da Companhia, nem 
qualquer outra pessoa representam, garantem e / ou comprometem-se 
a que os resultados futuros, desempenho ou realizações reais da Com-
panhia sejam os discutidos nessas declarações prospectivas.

Os resultados, desempenho ou realizações reais da Companhia podem 
diferir materialmente dos antecipados nessas declarações prospecti-
vas. Nada contido nas Informações Disponíveis é ou pode ser conside-
rado uma promessa, representação ou compromisso quanto ao 
desempenho futuro ou políticas da Empresa. Além disso, a Empresa se 
exime de qualquer responsabilidade de atualizar qualquer uma dessas 
declarações prospectivas ou de anunciar publicamente quaisquer revi-

sões dessas declarações prospectivas para refletir desenvolvimentos, 
eventos ou circunstâncias futuras, mesmo que novas informações se 
tornem disponíveis ou outros eventos ocorram no futuro.

SEM REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS
A Empresa não faz ou pretende fazer, e por este meio, isenta-se de qual-
quer representação, garantia ou compromisso de qualquer forma para 
qualquer entidade ou pessoa, incluindo qualquer representação, garan-
tia ou compromisso em relação à verdade, precisão e integridade de 
qualquer um dos as informações definidas nas informações disponíveis.

DECLARAÇÕES E GARANTIAS DADAS POR SI ACEDENDO E/OU 
ACEITANDO A POSSE OU COMUNICAÇÃO DE TODAS AS PARTES 
DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS, VOCÊ REPRESENTA E GARANTE 
(E DEVERÁ SER REPRESENTADO E GARANTIDO) À EMPRESA NA 
DATA DE ACESSO OU NA ÚLTIMA DATA EM QUE ACEDEU QUE 
TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS PARTES DAS INFORMAÇÕES 
DISPONÍVEIS OU O SEGUINTE:
(a) você tem mais de 18 (dezoito) anos de idade;

(b) Você concorda e reconhece que os tokens do Universe Coin não 
constituem valores mobiliários, sob qualquer forma, em nenhuma juris-
dição;

(c) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis 
(incluindo o White Paper e o Site) não constituem um prospecto ou 
documento de oferta de qualquer tipo e não se destinam a constituir 
uma oferta de valores mobiliários em qualquer jurisdição ou uma solici-
tação de investimento em valores mobiliários e você não é obrigado a 
firmar nenhum contrato ou compromisso legal vinculativo e nenhuma 
criptomoeda ou outra forma de pagamento deve ser aceita com base 
nas informações disponíveis;

(d) Você concorda e reconhece que nenhuma autoridade reguladora 
examinou ou aprovou as Informações Disponíveis, nenhuma ação foi 
ou será tomada de acordo com as leis, requisitos regulamentares ou 
regras de qualquer jurisdição e a publicação, distribuição ou dissemi-
nação de toda ou qualquer parte parte das Informações disponíveis 
para você não implica que as leis, requisitos ou regras regulamentares 
aplicáveis foram cumpridas;

(e) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis, o com-
promisso e / ou a conclusão da Venda de Tokens ou a negociação 
futura dos Tokens em qualquer bolsa ou mercado (regulamentado, não 
regulamentado, primário, secundário ou outro) não devem ser inter-
pretado, interpretado ou considerado por você como uma indicação 
dos méritos da Empresa, dos Tokens Universe Coin, da Venda de 
Tokens ou das Informações Disponíveis;

(f) A distribuição ou disseminação das Informações Disponíveis, qual-

quer parte ou cópia das mesmas, ou a aceitação das mesmas por você, 
não é proibida ou restrita pelas leis, regulamentos ou regras aplicáveis 
em sua jurisdição e sempre que houver restrições em relação se a 
posse for aplicável, você observou e cumpriu todas essas restrições às 
suas próprias custas e sem responsabilidade perante a Companhia;

(g) Você concorda e reconhece que, no caso em que deseja comprar 
quaisquer Tokensda Universe Coin, os Tokens Universe Coin não devem 
ser entendidos, interpretados, classificados ou tratados como:

(i) Qualquer tipo de moeda ou mercadoria;

(ii) Debêntures ou ações emitidas por qualquer pessoa ou entidade 
(seja a Companhia ou não);

(iii) direitos, opções ou derivados relativos a tais debêntures ou ações;

(iv) Direitos sob um contrato por diferenças ou sob qualquer outro 
contrato cujo objetivo ou objetivo pretendido seja garantir um lucro ou 
evitar uma perda;

(v) Unidades num esquema de investimento coletivo;

(vi) Unidades numa relação de negócios;

(vii) Derivados de unidades numa relação de negócios;

(viii) Qualquer outra garantia ou classe de valores mobiliários; ou

(ix) Qualquer tipo de investimento (como tal termo é definido pela Lei 
de Serviços Financeiros (Investimentos e Serviços Fiduciários) 1989-47 
de Gibraltar (conforme emendada ou reencenada de tempos em 
tempos) ou como tal termo pode ser interpretado sob legislação 
semelhante em qualquer outra parte do mundo);

(h) Você está ciente e entende que não é elegível para comprar quais-
quer Tokens da Universe Coin ou acessar as Informações Disponíveis se 
for cidadão, nacional, residente (imposto ou não) e / ou titular de green 
card de uma Jurisdição Restrita ou se você for uma pessoa restrita;

(i) Você possui um grau básico de entendimento da operação, funcio-
nalidade, uso, armazenamento, mecanismos de transmissão e outras 
características materiais de criptomoedas, sistemas de software basea-
dos em blockchain, carteiras de criptomoeda ou outros mecanismos de 
armazenamento de token relacionados, tecnologia blockchain e tecno-
logia de contrato inteligente;

(j) Você está ciente e entende que, no caso de desejar comprar quais-
quer Tokens Universe Coin há riscos associados a:

(A) a Companhia e seus negócios e operações;

(B) os Tokens da Universe Coin;

(C) a venda de tokens; e

(D) confiar ou agir sobre toda ou parte das Informações Disponíveis;

(k) Você concorda e reconhece que a Companhia não é responsável 
por quaisquer perdas indiretas, especiais, incidentais, consequenciais 

compra original ou da emissão (o "Preço de Compra"). O Preço de 
Compra pode não ser indicativo do preço de mercado dos tokens Uni-
verse Coin depois de eles serem disponibilizados para negociação no 
mercado. Um token Universe Coin não é uma moeda emitida por 
nenhum banco central ou organização nacional, supranacional ou 
quase nacional, nem é apoiada por ativos tangíveis ou outro crédito, 
nem é uma mercadoria no sentido tradicional dessa palavra.

A Companhia não é responsável por, nem prossegue, a circulação e a 
negociação de tokens da Universe Coin em qualquer mercado. A nego-
ciação de tokens da Universe Coin dependerá apenas do consenso 
sobre seu valor entre os participantes relevantes do mercado. Ninguém 
é obrigado a comprar tokens do Universe Coin de qualquer detentor 
dos tokens da Universe Coin, incluindo os compradores, nem ninguém 
garante a liquidez ou o preço de mercado dos tokens da Universe Coin 
em nenhuma medida a qualquer momento.

Além disso, os tokens da Universe Coin não podem ser revendidos a 
compradores que sejam cidadãos, nacionais, residentes (impostos ou 
outros) e / ou portadores de green card de jurisdições restritas ou a 
pessoas restritas ou a compradores em qualquer outra jurisdição onde 
a compra de tokens possa ser realizada. em violação das leis aplicáveis. 
Consequentemente, a Companhia não pode garantir que haverá 
demanda ou mercado para os tokens Universe Coin ou que o Preço de 
Compra é indicativo do preço de mercado dos tokens Universe Coin 
depois de eles serem disponibilizados para negociação em qualquer 
mercado ou bolsa de criptomoedas. A aquisição e o armazenamento 
de tokens Universe Coin envolve vários riscos, em particular o risco de 
a Companhia não conseguir lançar todas as operações previstas, 
desenvolver sua blockchain e fornecer todos os serviços prometidos.

Portanto, e antes de adquirir os tokens Universe Coin, qualquer usuário 
deve considerar cuidadosamente os riscos, custos e benefícios da 
aquisição dos tokens do Universe Coin e, se necessário, obter qualquer 
conselho independente a esse respeito. Qualquer pessoa interessada 
que não esteja em posição de aceitar ou entender os riscos associados 
à atividade (incluindo os riscos relacionados ao desenvolvimento inicial 
da plataforma Universe Coin) ou quaisquer outros riscos, conforme 
indicado em www.universecoin.io indicado nos Termos e Condições da 
venda em grupo não deve adquirir tokens da Universe Coin.

Os tokens criptográficos, como os tokens Universe Coin, são uma 
tecnologia relativamente nova e dinâmica. Além dos riscos incluídos na 
discussão acima sobre fatores de risco, existem outros riscos associa-
dos à sua compra, manutenção e uso dos tokens Universe Coin, incluin-
do aqueles que a Empresa não pode prever. Esses riscos podem apare-
cer ainda como variações ou combinações imprevistas dos riscos 
discutidos acima.

Ao concluir a Operação Comercial, esses tokens serão emitidos por um 
processo técnico chamado «Blockchain». Este é um protocolo de TI de 

ou outras perdas de qualquer espécie, por delito, contrato ou outro 
meio (incluindo, entre outras, perda de receita, receita ou lucros, ou 
perda de uso ou dados, ou perda de reputação, ou perda de qualquer 
oportunidade económica ou outra de qualquer natureza ou origem), 
decorrente de, ou em conexão com, qualquer aceitação ou confiança 
nas Informações Disponíveis ou em qualquer parte dela por você; e

(l) Todas as representações e garantias acima são verdadeiras, comple-
tas, precisas e não enganosas desde o momento do seu último acesso 
e/ou posse (conforme o caso) das Informações Disponíveis.

RISCOS
Você deve considerar e avaliar cuidadosamente cada um dos seguintes 
fatores de risco e todas as outras informações contidas neste white 
paper antes de decidir comprar os tokens Universe Coin. De acordo 
com o melhor conhecimento e convicção da Companhia, todos os fato-
res de risco que são relevantes para si na tomada de um julgamento 
informado sobre a participação na Venda de Tokens, foram definidos 
abaixo. Se alguma das seguintes considerações, incertezas ou riscos 
materiais se transformarem em eventos reais, os negócios, a posição 
financeira e / ou os resultados das operações da Companhia e a manu-
tenção e o nível de uso dos Tokens de Universe Coin poderão ser mate-
rial e adversamente afetados.

Ações regulatórias podem impactar negativamente os tokens da Uni-
verse Coin e a oferta da Companhia de várias maneiras, incluindo, por 
exemplo, através da determinação de que os tokens da Universe Coin 
são instrumentos financeiros regulamentados que precisam ser regis-
trados na agência reguladora apropriada. Qualquer um desses resulta-
dos pode impedir a empresa de desenvolver completamente a plata-
forma Universe Coin, tokens e outros serviços oferecidos.

Além disso, um regulador pode tomar uma ação contra a Companhia 
se visualizar os tokens Universe Coin e a plataforma da Companhia 
como uma violação da lei existente. Qualquer um desses resultados 
afetaria negativamente a utilidade dos tokens da Universe Coin e / ou 
poderia causar o cancelamento da operação da Companhia.

Antes da venda de tokens, não havia mercado público para tokens de 
Universe Coin. Embora a Companhia possa envidar esforços razoáveis 
para buscar a aprovação da disponibilidade dos tokens Universe Coin 
para negociação numa bolsa ou mercado de criptomoedas, não há 
garantia de que essa aprovação seja obtida. Além disso, mesmo que 
essa aprovação seja concedida por uma bolsa de criptomoedas, não há 
garantia de que um mercado de negociação ativo ou líquido para os 
tokens Universe Coin se desenvolva, ou se desenvolvido, será sustenta-
do depois dos tokens Universe Coin serem disponibilizados para nego-
ciação nesse mercado. Também não há garantia de que o preço de 
mercado dos tokens Universe Coin não caia abaixo do preço de 

código aberto sobre o qual a empresa não tem direitos ou responsabili-
dades em termos de desenvolvimento e operação. Os compradores de 
moedas Universe Coin e os usuários reconhecem e entendem, portan-
to, que a empresa (incluindo seus corpos e funcionários) não assume 
nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante ou 
relacionado à incapacidade de usar os tokens Universe Coin, exceto em 
caso de má conduta intencional ou negligência grave.

A Universe Coin é baseada no protocolo ERC 20. Portanto, qualquer 
mau funcionamento, função não planeada ou operação inesperada do 
protocolo ERC 20 pode fazer com que a rede da empresa ou a App 
Universe Coin funcione mal ou opere de uma maneira que não é espe-
rada. O Ethereum, a unidade de conta nativa do protocolo ERC 20, 
pode, por si só, perder valor de maneira semelhante à Universe Coin e 
também de outras maneiras.



ção, custos e despesas legais razoáveis) incorridos razoavelmente e 
adequadamente pela Empresa ou por qualquer Representante da Em-
presa, em cada caso por motivo ou em conexão com a colocação ou o 
início de tal ação ou busca de tal reivindicação por você.

Se qualquer disposição ou parte da cláusula de Isenção de Responsa-
bilidade for ou se tornar inválida, ilegal ou inexequível, ela será conside-
rada modificada na extensão mínima necessária para torná-la válida, 
legal e executória. Se tal modificação não for possível, a provisão rele-
vante ou provisão parcial será considerada excluída. Qualquer modifi-
cação ou exclusão de uma provisão ou parte de provisão sob esta 
seção "Isenção de responsabilidade" não afetará a validade e aplicabili-
dade do restante desta seção "Isenção de responsabilidade".

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS, NOTAS CAUTELÁRIAS
Todas as declarações contidas nas Informações Disponíveis, declara-
ções feitas em quaisquer press releases ou em qualquer lugar acessível 
pelas declarações públicas e orais que possam ser feitas pela Empresa 
ou pelos Representantes da Empresa (conforme o caso), que não são 
declarações históricas, constituem "declarações prospectivas". Algu-
mas dessas declarações podem ser identificadas por termos prospecti-
vos, como "objetivo", "alvo", "antecipar", "acreditar", "poder", "esti-
mar", "esperar", "se", "pretender", “Pode”, “planejar”, “possível”, “pro-
vável”, “projeto”, “deveria”, “deveria”, “vontade” ou outros termos simi-
lares. No entanto, esses termos não são os meios exclusivos de identifi-
cação de declarações prospectivas. Todas as declarações relativas à 
posição financeira da Companhia, estratégias de negócios, planos e 
perspectivas do setor em que a Companhia se encontra são declara-
ções prospectivas. Essas declarações prospectivas, incluindo, entre 
outras, declarações sobre rentabilidade e crescimento da receita da 
Companhia, lucratividade e crescimento esperados da receita, pers-
pectivas, futuro, outras tendências esperadas do setor e outros assun-
tos discutidos nas Informações Disponíveis a respeito da Companhia, 
são assuntos que são não factos históricos, mas apenas estimativas e 
previsões. A Empresa não faz representação ou garantia por ter feito 
predições, estimativas ou expectativas com base em qualquer fórmula, 
modelagem ou previsão matemática ou científica, ou ter feito quais-
quer perguntas devidas e adequadas ou ter realizado pesquisas ou 
estudos independentes. Essas declarações prospectivas envolvem 
riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que 
podem fazer com que os resultados futuros reais, desempenho ou 
realizações da Companhia sejam materialmente diferentes de quais-
quer resultados futuros, desempenho ou realizações esperadas, 
expressas ou implícitas por tais procurando declarações. Esses fatores 
incluem, entre outros:

(a) Mudanças nas condições políticas, sociais, económicas e de merca-
do de ações ou criptomoedas e no ambiente regulatório nos países em 

são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus 
respectivos proprietários. O uso deles não implica nenhuma afiliação 
ou endosso por eles. As informações neste documento estão sujeitas a 
alterações ou atualizações sem aviso prévio e não devem ser interpre-
tadas como um compromisso da Empresa.

RESTRIÇÕES REGIONAIS
Dada a falta de qualificações de tokens de criptografia na maioria dos 
países, cada comprador é fortemente aconselhado a realizar uma análi-
se legal e tributária referente à compra e propriedade dos tokens Uni-
verse Coin de acordo com sua nacionalidade e local de residência.

NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO
Nenhuma parte das Informações Disponíveis deve ser consultoria 
comercial, jurídica e financeira ou tributária sobre a Empresa, os tokens 
da Universe Coin, a venda de Tokens ou qualquer um dos assuntos aos 
quais toda ou parte das Informações Disponíveis se relacionam.

Você deve consultar seu próprio consultor jurídico, financeiro, tributário 
ou outro consultor profissional sobre as informações disponíveis. Você 
deve estar ciente de que pode ser obrigado a arcar com o risco financei-
ro de qualquer compra de tokens por um período indeterminado.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, você renuncia irrevo-
gavelmente e incondicionalmente: (i) todas e quaisquer reivindicações 
(reais ou contingentes e como funcionário, funcionário do escritório ou 
em qualquer outra capacidade qualquer ou que surja) incluindo, sem 
limitação , reivindicações ou relacionadas a questões de exclusão de 
responsabilidade, qualquer pagamento ou reembolso de valores, inde-
nizações ou outros que você possa ter contra a Empresa ou contra 
qualquer um dos Representantes da Empresa; e (ii) liberar e exonerar a 
Empresa e todos os Representantes da Empresa de toda e qualquer 
responsabilidade (de qualquer natureza ou de qualquer outra natureza 
que surja) ou que possam ter sobre você. Se, por qualquer motivo, a 
partir de agora, você iniciar qualquer ação ou processo legal com rela-
ção a qualquer reclamação pretendida a ser liberada e descarregada 
de acordo com este parágrafo ou estes Termos, ou de outra forma 
tentar prosseguir com qualquer reclamação contra a Empresa ou qual-
quer representante da Empresa, então você irrevogavelmente e incon-
dicionalmente compromete-se a indemnizar e manter indemnizados a 
Companhia e todos os Representantes da Companhia sob demanda 
total e contra: (a) Todos os passivos ou perdas sofridos pela Compa-
nhia ou por qualquer Representante da Companhia; e (b) todos os 
custos razoáveis, encargos e despesas razoáveis (incluindo, sem limita-

Por favor, leia esta seção de Isenção de responsabilidade com atenção. 
Por favor, procure aconselhamento profissional independente antes de 
agir sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As moedas da Universe Coin (“Tokens dUniverse Coin”) são tokens que 
permitirão ao usuário acessar o serviço fornecido pela plataforma da 
Universe Coin. Os tokens Universe Coin não têm a qualificação legal de 
um título, uma vez que não concedem nenhum direito a dividendos ou 
juros. A venda de tokens Universe Coin é final e não reembolsável. Os 
tokens da Universe Coin não são ações e não dão direito a participar da 
assembleia geral da Companhia. Os tokens Universe Coin não podem 
ter um desempenho ou um valor específico fora da Plataforma Univer-
se Coin. Os tokens Universe Coin não devem, portanto, ser usados ou 
comprados para fins especulativos ou de investimento. Qualquer 
pessoa que compre Universe Coin expressamente reconhece e declara 
que revisou cuidadosamente as informações disponíveis e compreen-
deu completamente os riscos, custos e benefícios associados à compra 
dos tokens Universe Coin.

As informações a seguir podem estar incompletas e de forma alguma 
implicar uma relação contratual. Embora os autores façam todos os 
esforços para garantir que todas as informações neste whitepaper e 
toda e qualquer informação disponível no site da Universe Coin, o site 
localizado em www.Universecoin.io e a participação na venda de token 
da Universe Coin descrita neste whitepaper sejam precisas, até à data, 
e em conformidade com os requisitos das regras e regulamentos legais 
aplicáveis, esse material não constitui de forma alguma consultoria 
profissional. A Universe Coin (a "Empresa") não garante nem aceita a 
responsabilidade pela precisão, confiabilidade, atualidade (como neste 
Whitepaper) ou integridade deste conteúdo. Os usuários que preten-
dem possuir moedas Universe Coin (“Tokens Universe Coin”) devem 
procurar aconselhamento profissional independente antes de agir 
sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As informações disponíveis (incluindo o site e este whitepaper) são 
fornecidas "no estado em que se encontram" e sem garantias de qual-
quer tipo, expressas ou implícitas. Você assume toda a responsabilida-
de e risco com relação ao uso das Informações disponíveis e à proprie-
dade de qualquer quantidade de tokens do Universe Coin e seu uso. Se 
a lei aplicável não permitir que toda ou parte da limitação de responsa-
bilidade acima se aplique a si, as limitações se aplicarão a si apenas na 
extensão máxima permitida pela lei aplicável.

Os tokens são tokens de utilidade funcional projetados para a platafor-
ma Universe Coin. Os tokens da Universe Coin não são valores mobiliá-
rios. Se você comprar tokens Universe Coin, sua compra não poderá 
ser reembolsada ou trocada. Todos os nomes e produtos de empresas 

que a Companhia conduz seus negócios e operações;

(b) O risco de a Companhia ser incapaz de executar ou implementar 
suas estratégias de negócios e futuro;

(c) Mudanças nas taxas de juros e nas taxas de câmbio de moedas fidu-
ciárias e criptomoedas;

 (d) mudanças nas estratégias de crescimento antecipado e crescimen-
to interno esperado da Companhia;

(e) Alterações na disponibilidade e taxas pagáveis à Companhia em 
conexão com seus negócios e operações;

(f) Alterações na disponibilidade e salários dos funcionários exigidos 
pela Companhia para levar a cabo os seus negócios e operações;

(g) Mudanças nas preferências dos clientes da Companhia;

(h) Mudanças nas condições competitivas sob as quais a Companhia 
opera e a capacidade da Companhia de competir sob tais condições;

(i) Mudanças nas necessidades futuras de capital da Companhia e na dispo-
nibilidade de financiamento e capital para financiar tais necessidades;

(j) Guerra ou atos de terrorismo internacional ou doméstico;

(k) Ocorrências de eventos catastróficos, desastres naturais e atos de 
Deus que afetam os negócios e / ou operações da Companhia;

(l) Outros fatores fora do controle exclusivo da Companhia; e

(m) Quaisquer riscos e incertezas associados à Empresa e seus negó-
cios e operações, os Tokens, a Venda de Tokens e a confiança em toda 
ou parte das Informações Disponíveis.

Todas as declarações prospectivas feitas por ou atribuíveis à Companhia 
ou a seus representantes são expressamente qualificadas na sua totali-
dade por esses fatores. Dado que os riscos e incertezas que podem fazer 
com que os resultados futuros reais, desempenho ou realizações da 
Companhia sejam materialmente diferentes do esperado, expressos ou 
implícitos nas declarações prospectivas das Informações Disponíveis, 
não deve ser depositada confiança indevida nessas declarações. . Essas 
declarações prospectivas são aplicáveis somente a partir da data de 
publicação do Whitepaper e da data mais recente em que o site foi atua-
lizado. Nem a Companhia, nem os Representantes da Companhia, nem 
qualquer outra pessoa representam, garantem e / ou comprometem-se 
a que os resultados futuros, desempenho ou realizações reais da Com-
panhia sejam os discutidos nessas declarações prospectivas.

Os resultados, desempenho ou realizações reais da Companhia podem 
diferir materialmente dos antecipados nessas declarações prospecti-
vas. Nada contido nas Informações Disponíveis é ou pode ser conside-
rado uma promessa, representação ou compromisso quanto ao 
desempenho futuro ou políticas da Empresa. Além disso, a Empresa se 
exime de qualquer responsabilidade de atualizar qualquer uma dessas 
declarações prospectivas ou de anunciar publicamente quaisquer revi-

sões dessas declarações prospectivas para refletir desenvolvimentos, 
eventos ou circunstâncias futuras, mesmo que novas informações se 
tornem disponíveis ou outros eventos ocorram no futuro.

SEM REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS
A Empresa não faz ou pretende fazer, e por este meio, isenta-se de qual-
quer representação, garantia ou compromisso de qualquer forma para 
qualquer entidade ou pessoa, incluindo qualquer representação, garan-
tia ou compromisso em relação à verdade, precisão e integridade de 
qualquer um dos as informações definidas nas informações disponíveis.

DECLARAÇÕES E GARANTIAS DADAS POR SI ACEDENDO E/OU 
ACEITANDO A POSSE OU COMUNICAÇÃO DE TODAS AS PARTES 
DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS, VOCÊ REPRESENTA E GARANTE 
(E DEVERÁ SER REPRESENTADO E GARANTIDO) À EMPRESA NA 
DATA DE ACESSO OU NA ÚLTIMA DATA EM QUE ACEDEU QUE 
TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS PARTES DAS INFORMAÇÕES 
DISPONÍVEIS OU O SEGUINTE:
(a) você tem mais de 18 (dezoito) anos de idade;

(b) Você concorda e reconhece que os tokens do Universe Coin não 
constituem valores mobiliários, sob qualquer forma, em nenhuma juris-
dição;

(c) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis 
(incluindo o White Paper e o Site) não constituem um prospecto ou 
documento de oferta de qualquer tipo e não se destinam a constituir 
uma oferta de valores mobiliários em qualquer jurisdição ou uma solici-
tação de investimento em valores mobiliários e você não é obrigado a 
firmar nenhum contrato ou compromisso legal vinculativo e nenhuma 
criptomoeda ou outra forma de pagamento deve ser aceita com base 
nas informações disponíveis;

(d) Você concorda e reconhece que nenhuma autoridade reguladora 
examinou ou aprovou as Informações Disponíveis, nenhuma ação foi 
ou será tomada de acordo com as leis, requisitos regulamentares ou 
regras de qualquer jurisdição e a publicação, distribuição ou dissemi-
nação de toda ou qualquer parte parte das Informações disponíveis 
para você não implica que as leis, requisitos ou regras regulamentares 
aplicáveis foram cumpridas;

(e) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis, o com-
promisso e / ou a conclusão da Venda de Tokens ou a negociação 
futura dos Tokens em qualquer bolsa ou mercado (regulamentado, não 
regulamentado, primário, secundário ou outro) não devem ser inter-
pretado, interpretado ou considerado por você como uma indicação 
dos méritos da Empresa, dos Tokens Universe Coin, da Venda de 
Tokens ou das Informações Disponíveis;

(f) A distribuição ou disseminação das Informações Disponíveis, qual-
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quer parte ou cópia das mesmas, ou a aceitação das mesmas por você, 
não é proibida ou restrita pelas leis, regulamentos ou regras aplicáveis 
em sua jurisdição e sempre que houver restrições em relação se a 
posse for aplicável, você observou e cumpriu todas essas restrições às 
suas próprias custas e sem responsabilidade perante a Companhia;

(g) Você concorda e reconhece que, no caso em que deseja comprar 
quaisquer Tokensda Universe Coin, os Tokens Universe Coin não devem 
ser entendidos, interpretados, classificados ou tratados como:

(i) Qualquer tipo de moeda ou mercadoria;

(ii) Debêntures ou ações emitidas por qualquer pessoa ou entidade 
(seja a Companhia ou não);

(iii) direitos, opções ou derivados relativos a tais debêntures ou ações;

(iv) Direitos sob um contrato por diferenças ou sob qualquer outro 
contrato cujo objetivo ou objetivo pretendido seja garantir um lucro ou 
evitar uma perda;

(v) Unidades num esquema de investimento coletivo;

(vi) Unidades numa relação de negócios;

(vii) Derivados de unidades numa relação de negócios;

(viii) Qualquer outra garantia ou classe de valores mobiliários; ou

(ix) Qualquer tipo de investimento (como tal termo é definido pela Lei 
de Serviços Financeiros (Investimentos e Serviços Fiduciários) 1989-47 
de Gibraltar (conforme emendada ou reencenada de tempos em 
tempos) ou como tal termo pode ser interpretado sob legislação 
semelhante em qualquer outra parte do mundo);

(h) Você está ciente e entende que não é elegível para comprar quais-
quer Tokens da Universe Coin ou acessar as Informações Disponíveis se 
for cidadão, nacional, residente (imposto ou não) e / ou titular de green 
card de uma Jurisdição Restrita ou se você for uma pessoa restrita;

(i) Você possui um grau básico de entendimento da operação, funcio-
nalidade, uso, armazenamento, mecanismos de transmissão e outras 
características materiais de criptomoedas, sistemas de software basea-
dos em blockchain, carteiras de criptomoeda ou outros mecanismos de 
armazenamento de token relacionados, tecnologia blockchain e tecno-
logia de contrato inteligente;

(j) Você está ciente e entende que, no caso de desejar comprar quais-
quer Tokens Universe Coin há riscos associados a:

(A) a Companhia e seus negócios e operações;

(B) os Tokens da Universe Coin;

(C) a venda de tokens; e

(D) confiar ou agir sobre toda ou parte das Informações Disponíveis;

(k) Você concorda e reconhece que a Companhia não é responsável 
por quaisquer perdas indiretas, especiais, incidentais, consequenciais 

compra original ou da emissão (o "Preço de Compra"). O Preço de 
Compra pode não ser indicativo do preço de mercado dos tokens Uni-
verse Coin depois de eles serem disponibilizados para negociação no 
mercado. Um token Universe Coin não é uma moeda emitida por 
nenhum banco central ou organização nacional, supranacional ou 
quase nacional, nem é apoiada por ativos tangíveis ou outro crédito, 
nem é uma mercadoria no sentido tradicional dessa palavra.

A Companhia não é responsável por, nem prossegue, a circulação e a 
negociação de tokens da Universe Coin em qualquer mercado. A nego-
ciação de tokens da Universe Coin dependerá apenas do consenso 
sobre seu valor entre os participantes relevantes do mercado. Ninguém 
é obrigado a comprar tokens do Universe Coin de qualquer detentor 
dos tokens da Universe Coin, incluindo os compradores, nem ninguém 
garante a liquidez ou o preço de mercado dos tokens da Universe Coin 
em nenhuma medida a qualquer momento.

Além disso, os tokens da Universe Coin não podem ser revendidos a 
compradores que sejam cidadãos, nacionais, residentes (impostos ou 
outros) e / ou portadores de green card de jurisdições restritas ou a 
pessoas restritas ou a compradores em qualquer outra jurisdição onde 
a compra de tokens possa ser realizada. em violação das leis aplicáveis. 
Consequentemente, a Companhia não pode garantir que haverá 
demanda ou mercado para os tokens Universe Coin ou que o Preço de 
Compra é indicativo do preço de mercado dos tokens Universe Coin 
depois de eles serem disponibilizados para negociação em qualquer 
mercado ou bolsa de criptomoedas. A aquisição e o armazenamento 
de tokens Universe Coin envolve vários riscos, em particular o risco de 
a Companhia não conseguir lançar todas as operações previstas, 
desenvolver sua blockchain e fornecer todos os serviços prometidos.

Portanto, e antes de adquirir os tokens Universe Coin, qualquer usuário 
deve considerar cuidadosamente os riscos, custos e benefícios da 
aquisição dos tokens do Universe Coin e, se necessário, obter qualquer 
conselho independente a esse respeito. Qualquer pessoa interessada 
que não esteja em posição de aceitar ou entender os riscos associados 
à atividade (incluindo os riscos relacionados ao desenvolvimento inicial 
da plataforma Universe Coin) ou quaisquer outros riscos, conforme 
indicado em www.universecoin.io indicado nos Termos e Condições da 
venda em grupo não deve adquirir tokens da Universe Coin.

Os tokens criptográficos, como os tokens Universe Coin, são uma 
tecnologia relativamente nova e dinâmica. Além dos riscos incluídos na 
discussão acima sobre fatores de risco, existem outros riscos associa-
dos à sua compra, manutenção e uso dos tokens Universe Coin, incluin-
do aqueles que a Empresa não pode prever. Esses riscos podem apare-
cer ainda como variações ou combinações imprevistas dos riscos 
discutidos acima.

Ao concluir a Operação Comercial, esses tokens serão emitidos por um 
processo técnico chamado «Blockchain». Este é um protocolo de TI de 

ou outras perdas de qualquer espécie, por delito, contrato ou outro 
meio (incluindo, entre outras, perda de receita, receita ou lucros, ou 
perda de uso ou dados, ou perda de reputação, ou perda de qualquer 
oportunidade económica ou outra de qualquer natureza ou origem), 
decorrente de, ou em conexão com, qualquer aceitação ou confiança 
nas Informações Disponíveis ou em qualquer parte dela por você; e

(l) Todas as representações e garantias acima são verdadeiras, comple-
tas, precisas e não enganosas desde o momento do seu último acesso 
e/ou posse (conforme o caso) das Informações Disponíveis.

RISCOS
Você deve considerar e avaliar cuidadosamente cada um dos seguintes 
fatores de risco e todas as outras informações contidas neste white 
paper antes de decidir comprar os tokens Universe Coin. De acordo 
com o melhor conhecimento e convicção da Companhia, todos os fato-
res de risco que são relevantes para si na tomada de um julgamento 
informado sobre a participação na Venda de Tokens, foram definidos 
abaixo. Se alguma das seguintes considerações, incertezas ou riscos 
materiais se transformarem em eventos reais, os negócios, a posição 
financeira e / ou os resultados das operações da Companhia e a manu-
tenção e o nível de uso dos Tokens de Universe Coin poderão ser mate-
rial e adversamente afetados.

Ações regulatórias podem impactar negativamente os tokens da Uni-
verse Coin e a oferta da Companhia de várias maneiras, incluindo, por 
exemplo, através da determinação de que os tokens da Universe Coin 
são instrumentos financeiros regulamentados que precisam ser regis-
trados na agência reguladora apropriada. Qualquer um desses resulta-
dos pode impedir a empresa de desenvolver completamente a plata-
forma Universe Coin, tokens e outros serviços oferecidos.

Além disso, um regulador pode tomar uma ação contra a Companhia 
se visualizar os tokens Universe Coin e a plataforma da Companhia 
como uma violação da lei existente. Qualquer um desses resultados 
afetaria negativamente a utilidade dos tokens da Universe Coin e / ou 
poderia causar o cancelamento da operação da Companhia.

Antes da venda de tokens, não havia mercado público para tokens de 
Universe Coin. Embora a Companhia possa envidar esforços razoáveis 
para buscar a aprovação da disponibilidade dos tokens Universe Coin 
para negociação numa bolsa ou mercado de criptomoedas, não há 
garantia de que essa aprovação seja obtida. Além disso, mesmo que 
essa aprovação seja concedida por uma bolsa de criptomoedas, não há 
garantia de que um mercado de negociação ativo ou líquido para os 
tokens Universe Coin se desenvolva, ou se desenvolvido, será sustenta-
do depois dos tokens Universe Coin serem disponibilizados para nego-
ciação nesse mercado. Também não há garantia de que o preço de 
mercado dos tokens Universe Coin não caia abaixo do preço de 

código aberto sobre o qual a empresa não tem direitos ou responsabili-
dades em termos de desenvolvimento e operação. Os compradores de 
moedas Universe Coin e os usuários reconhecem e entendem, portan-
to, que a empresa (incluindo seus corpos e funcionários) não assume 
nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante ou 
relacionado à incapacidade de usar os tokens Universe Coin, exceto em 
caso de má conduta intencional ou negligência grave.

A Universe Coin é baseada no protocolo ERC 20. Portanto, qualquer 
mau funcionamento, função não planeada ou operação inesperada do 
protocolo ERC 20 pode fazer com que a rede da empresa ou a App 
Universe Coin funcione mal ou opere de uma maneira que não é espe-
rada. O Ethereum, a unidade de conta nativa do protocolo ERC 20, 
pode, por si só, perder valor de maneira semelhante à Universe Coin e 
também de outras maneiras.



ção, custos e despesas legais razoáveis) incorridos razoavelmente e 
adequadamente pela Empresa ou por qualquer Representante da Em-
presa, em cada caso por motivo ou em conexão com a colocação ou o 
início de tal ação ou busca de tal reivindicação por você.

Se qualquer disposição ou parte da cláusula de Isenção de Responsa-
bilidade for ou se tornar inválida, ilegal ou inexequível, ela será conside-
rada modificada na extensão mínima necessária para torná-la válida, 
legal e executória. Se tal modificação não for possível, a provisão rele-
vante ou provisão parcial será considerada excluída. Qualquer modifi-
cação ou exclusão de uma provisão ou parte de provisão sob esta 
seção "Isenção de responsabilidade" não afetará a validade e aplicabili-
dade do restante desta seção "Isenção de responsabilidade".

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS, NOTAS CAUTELÁRIAS
Todas as declarações contidas nas Informações Disponíveis, declara-
ções feitas em quaisquer press releases ou em qualquer lugar acessível 
pelas declarações públicas e orais que possam ser feitas pela Empresa 
ou pelos Representantes da Empresa (conforme o caso), que não são 
declarações históricas, constituem "declarações prospectivas". Algu-
mas dessas declarações podem ser identificadas por termos prospecti-
vos, como "objetivo", "alvo", "antecipar", "acreditar", "poder", "esti-
mar", "esperar", "se", "pretender", “Pode”, “planejar”, “possível”, “pro-
vável”, “projeto”, “deveria”, “deveria”, “vontade” ou outros termos simi-
lares. No entanto, esses termos não são os meios exclusivos de identifi-
cação de declarações prospectivas. Todas as declarações relativas à 
posição financeira da Companhia, estratégias de negócios, planos e 
perspectivas do setor em que a Companhia se encontra são declara-
ções prospectivas. Essas declarações prospectivas, incluindo, entre 
outras, declarações sobre rentabilidade e crescimento da receita da 
Companhia, lucratividade e crescimento esperados da receita, pers-
pectivas, futuro, outras tendências esperadas do setor e outros assun-
tos discutidos nas Informações Disponíveis a respeito da Companhia, 
são assuntos que são não factos históricos, mas apenas estimativas e 
previsões. A Empresa não faz representação ou garantia por ter feito 
predições, estimativas ou expectativas com base em qualquer fórmula, 
modelagem ou previsão matemática ou científica, ou ter feito quais-
quer perguntas devidas e adequadas ou ter realizado pesquisas ou 
estudos independentes. Essas declarações prospectivas envolvem 
riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que 
podem fazer com que os resultados futuros reais, desempenho ou 
realizações da Companhia sejam materialmente diferentes de quais-
quer resultados futuros, desempenho ou realizações esperadas, 
expressas ou implícitas por tais procurando declarações. Esses fatores 
incluem, entre outros:

(a) Mudanças nas condições políticas, sociais, económicas e de merca-
do de ações ou criptomoedas e no ambiente regulatório nos países em 

são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus 
respectivos proprietários. O uso deles não implica nenhuma afiliação 
ou endosso por eles. As informações neste documento estão sujeitas a 
alterações ou atualizações sem aviso prévio e não devem ser interpre-
tadas como um compromisso da Empresa.

RESTRIÇÕES REGIONAIS
Dada a falta de qualificações de tokens de criptografia na maioria dos 
países, cada comprador é fortemente aconselhado a realizar uma análi-
se legal e tributária referente à compra e propriedade dos tokens Uni-
verse Coin de acordo com sua nacionalidade e local de residência.

NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO
Nenhuma parte das Informações Disponíveis deve ser consultoria 
comercial, jurídica e financeira ou tributária sobre a Empresa, os tokens 
da Universe Coin, a venda de Tokens ou qualquer um dos assuntos aos 
quais toda ou parte das Informações Disponíveis se relacionam.

Você deve consultar seu próprio consultor jurídico, financeiro, tributário 
ou outro consultor profissional sobre as informações disponíveis. Você 
deve estar ciente de que pode ser obrigado a arcar com o risco financei-
ro de qualquer compra de tokens por um período indeterminado.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, você renuncia irrevo-
gavelmente e incondicionalmente: (i) todas e quaisquer reivindicações 
(reais ou contingentes e como funcionário, funcionário do escritório ou 
em qualquer outra capacidade qualquer ou que surja) incluindo, sem 
limitação , reivindicações ou relacionadas a questões de exclusão de 
responsabilidade, qualquer pagamento ou reembolso de valores, inde-
nizações ou outros que você possa ter contra a Empresa ou contra 
qualquer um dos Representantes da Empresa; e (ii) liberar e exonerar a 
Empresa e todos os Representantes da Empresa de toda e qualquer 
responsabilidade (de qualquer natureza ou de qualquer outra natureza 
que surja) ou que possam ter sobre você. Se, por qualquer motivo, a 
partir de agora, você iniciar qualquer ação ou processo legal com rela-
ção a qualquer reclamação pretendida a ser liberada e descarregada 
de acordo com este parágrafo ou estes Termos, ou de outra forma 
tentar prosseguir com qualquer reclamação contra a Empresa ou qual-
quer representante da Empresa, então você irrevogavelmente e incon-
dicionalmente compromete-se a indemnizar e manter indemnizados a 
Companhia e todos os Representantes da Companhia sob demanda 
total e contra: (a) Todos os passivos ou perdas sofridos pela Compa-
nhia ou por qualquer Representante da Companhia; e (b) todos os 
custos razoáveis, encargos e despesas razoáveis (incluindo, sem limita-

Por favor, leia esta seção de Isenção de responsabilidade com atenção. 
Por favor, procure aconselhamento profissional independente antes de 
agir sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As moedas da Universe Coin (“Tokens dUniverse Coin”) são tokens que 
permitirão ao usuário acessar o serviço fornecido pela plataforma da 
Universe Coin. Os tokens Universe Coin não têm a qualificação legal de 
um título, uma vez que não concedem nenhum direito a dividendos ou 
juros. A venda de tokens Universe Coin é final e não reembolsável. Os 
tokens da Universe Coin não são ações e não dão direito a participar da 
assembleia geral da Companhia. Os tokens Universe Coin não podem 
ter um desempenho ou um valor específico fora da Plataforma Univer-
se Coin. Os tokens Universe Coin não devem, portanto, ser usados ou 
comprados para fins especulativos ou de investimento. Qualquer 
pessoa que compre Universe Coin expressamente reconhece e declara 
que revisou cuidadosamente as informações disponíveis e compreen-
deu completamente os riscos, custos e benefícios associados à compra 
dos tokens Universe Coin.

As informações a seguir podem estar incompletas e de forma alguma 
implicar uma relação contratual. Embora os autores façam todos os 
esforços para garantir que todas as informações neste whitepaper e 
toda e qualquer informação disponível no site da Universe Coin, o site 
localizado em www.Universecoin.io e a participação na venda de token 
da Universe Coin descrita neste whitepaper sejam precisas, até à data, 
e em conformidade com os requisitos das regras e regulamentos legais 
aplicáveis, esse material não constitui de forma alguma consultoria 
profissional. A Universe Coin (a "Empresa") não garante nem aceita a 
responsabilidade pela precisão, confiabilidade, atualidade (como neste 
Whitepaper) ou integridade deste conteúdo. Os usuários que preten-
dem possuir moedas Universe Coin (“Tokens Universe Coin”) devem 
procurar aconselhamento profissional independente antes de agir 
sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As informações disponíveis (incluindo o site e este whitepaper) são 
fornecidas "no estado em que se encontram" e sem garantias de qual-
quer tipo, expressas ou implícitas. Você assume toda a responsabilida-
de e risco com relação ao uso das Informações disponíveis e à proprie-
dade de qualquer quantidade de tokens do Universe Coin e seu uso. Se 
a lei aplicável não permitir que toda ou parte da limitação de responsa-
bilidade acima se aplique a si, as limitações se aplicarão a si apenas na 
extensão máxima permitida pela lei aplicável.

Os tokens são tokens de utilidade funcional projetados para a platafor-
ma Universe Coin. Os tokens da Universe Coin não são valores mobiliá-
rios. Se você comprar tokens Universe Coin, sua compra não poderá 
ser reembolsada ou trocada. Todos os nomes e produtos de empresas 

que a Companhia conduz seus negócios e operações;

(b) O risco de a Companhia ser incapaz de executar ou implementar 
suas estratégias de negócios e futuro;

(c) Mudanças nas taxas de juros e nas taxas de câmbio de moedas fidu-
ciárias e criptomoedas;

 (d) mudanças nas estratégias de crescimento antecipado e crescimen-
to interno esperado da Companhia;

(e) Alterações na disponibilidade e taxas pagáveis à Companhia em 
conexão com seus negócios e operações;

(f) Alterações na disponibilidade e salários dos funcionários exigidos 
pela Companhia para levar a cabo os seus negócios e operações;

(g) Mudanças nas preferências dos clientes da Companhia;

(h) Mudanças nas condições competitivas sob as quais a Companhia 
opera e a capacidade da Companhia de competir sob tais condições;

(i) Mudanças nas necessidades futuras de capital da Companhia e na dispo-
nibilidade de financiamento e capital para financiar tais necessidades;

(j) Guerra ou atos de terrorismo internacional ou doméstico;

(k) Ocorrências de eventos catastróficos, desastres naturais e atos de 
Deus que afetam os negócios e / ou operações da Companhia;

(l) Outros fatores fora do controle exclusivo da Companhia; e

(m) Quaisquer riscos e incertezas associados à Empresa e seus negó-
cios e operações, os Tokens, a Venda de Tokens e a confiança em toda 
ou parte das Informações Disponíveis.

Todas as declarações prospectivas feitas por ou atribuíveis à Companhia 
ou a seus representantes são expressamente qualificadas na sua totali-
dade por esses fatores. Dado que os riscos e incertezas que podem fazer 
com que os resultados futuros reais, desempenho ou realizações da 
Companhia sejam materialmente diferentes do esperado, expressos ou 
implícitos nas declarações prospectivas das Informações Disponíveis, 
não deve ser depositada confiança indevida nessas declarações. . Essas 
declarações prospectivas são aplicáveis somente a partir da data de 
publicação do Whitepaper e da data mais recente em que o site foi atua-
lizado. Nem a Companhia, nem os Representantes da Companhia, nem 
qualquer outra pessoa representam, garantem e / ou comprometem-se 
a que os resultados futuros, desempenho ou realizações reais da Com-
panhia sejam os discutidos nessas declarações prospectivas.

Os resultados, desempenho ou realizações reais da Companhia podem 
diferir materialmente dos antecipados nessas declarações prospecti-
vas. Nada contido nas Informações Disponíveis é ou pode ser conside-
rado uma promessa, representação ou compromisso quanto ao 
desempenho futuro ou políticas da Empresa. Além disso, a Empresa se 
exime de qualquer responsabilidade de atualizar qualquer uma dessas 
declarações prospectivas ou de anunciar publicamente quaisquer revi-

sões dessas declarações prospectivas para refletir desenvolvimentos, 
eventos ou circunstâncias futuras, mesmo que novas informações se 
tornem disponíveis ou outros eventos ocorram no futuro.

SEM REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS
A Empresa não faz ou pretende fazer, e por este meio, isenta-se de qual-
quer representação, garantia ou compromisso de qualquer forma para 
qualquer entidade ou pessoa, incluindo qualquer representação, garan-
tia ou compromisso em relação à verdade, precisão e integridade de 
qualquer um dos as informações definidas nas informações disponíveis.

DECLARAÇÕES E GARANTIAS DADAS POR SI ACEDENDO E/OU 
ACEITANDO A POSSE OU COMUNICAÇÃO DE TODAS AS PARTES 
DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS, VOCÊ REPRESENTA E GARANTE 
(E DEVERÁ SER REPRESENTADO E GARANTIDO) À EMPRESA NA 
DATA DE ACESSO OU NA ÚLTIMA DATA EM QUE ACEDEU QUE 
TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS PARTES DAS INFORMAÇÕES 
DISPONÍVEIS OU O SEGUINTE:
(a) você tem mais de 18 (dezoito) anos de idade;

(b) Você concorda e reconhece que os tokens do Universe Coin não 
constituem valores mobiliários, sob qualquer forma, em nenhuma juris-
dição;

(c) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis 
(incluindo o White Paper e o Site) não constituem um prospecto ou 
documento de oferta de qualquer tipo e não se destinam a constituir 
uma oferta de valores mobiliários em qualquer jurisdição ou uma solici-
tação de investimento em valores mobiliários e você não é obrigado a 
firmar nenhum contrato ou compromisso legal vinculativo e nenhuma 
criptomoeda ou outra forma de pagamento deve ser aceita com base 
nas informações disponíveis;

(d) Você concorda e reconhece que nenhuma autoridade reguladora 
examinou ou aprovou as Informações Disponíveis, nenhuma ação foi 
ou será tomada de acordo com as leis, requisitos regulamentares ou 
regras de qualquer jurisdição e a publicação, distribuição ou dissemi-
nação de toda ou qualquer parte parte das Informações disponíveis 
para você não implica que as leis, requisitos ou regras regulamentares 
aplicáveis foram cumpridas;

(e) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis, o com-
promisso e / ou a conclusão da Venda de Tokens ou a negociação 
futura dos Tokens em qualquer bolsa ou mercado (regulamentado, não 
regulamentado, primário, secundário ou outro) não devem ser inter-
pretado, interpretado ou considerado por você como uma indicação 
dos méritos da Empresa, dos Tokens Universe Coin, da Venda de 
Tokens ou das Informações Disponíveis;

(f) A distribuição ou disseminação das Informações Disponíveis, qual-

quer parte ou cópia das mesmas, ou a aceitação das mesmas por você, 
não é proibida ou restrita pelas leis, regulamentos ou regras aplicáveis 
em sua jurisdição e sempre que houver restrições em relação se a 
posse for aplicável, você observou e cumpriu todas essas restrições às 
suas próprias custas e sem responsabilidade perante a Companhia;

(g) Você concorda e reconhece que, no caso em que deseja comprar 
quaisquer Tokensda Universe Coin, os Tokens Universe Coin não devem 
ser entendidos, interpretados, classificados ou tratados como:

(i) Qualquer tipo de moeda ou mercadoria;

(ii) Debêntures ou ações emitidas por qualquer pessoa ou entidade 
(seja a Companhia ou não);

(iii) direitos, opções ou derivados relativos a tais debêntures ou ações;

(iv) Direitos sob um contrato por diferenças ou sob qualquer outro 
contrato cujo objetivo ou objetivo pretendido seja garantir um lucro ou 
evitar uma perda;

(v) Unidades num esquema de investimento coletivo;

(vi) Unidades numa relação de negócios;

(vii) Derivados de unidades numa relação de negócios;

(viii) Qualquer outra garantia ou classe de valores mobiliários; ou

(ix) Qualquer tipo de investimento (como tal termo é definido pela Lei 
de Serviços Financeiros (Investimentos e Serviços Fiduciários) 1989-47 
de Gibraltar (conforme emendada ou reencenada de tempos em 
tempos) ou como tal termo pode ser interpretado sob legislação 
semelhante em qualquer outra parte do mundo);

(h) Você está ciente e entende que não é elegível para comprar quais-
quer Tokens da Universe Coin ou acessar as Informações Disponíveis se 
for cidadão, nacional, residente (imposto ou não) e / ou titular de green 
card de uma Jurisdição Restrita ou se você for uma pessoa restrita;

(i) Você possui um grau básico de entendimento da operação, funcio-
nalidade, uso, armazenamento, mecanismos de transmissão e outras 
características materiais de criptomoedas, sistemas de software basea-
dos em blockchain, carteiras de criptomoeda ou outros mecanismos de 
armazenamento de token relacionados, tecnologia blockchain e tecno-
logia de contrato inteligente;

(j) Você está ciente e entende que, no caso de desejar comprar quais-
quer Tokens Universe Coin há riscos associados a:

(A) a Companhia e seus negócios e operações;

(B) os Tokens da Universe Coin;

(C) a venda de tokens; e

(D) confiar ou agir sobre toda ou parte das Informações Disponíveis;

(k) Você concorda e reconhece que a Companhia não é responsável 
por quaisquer perdas indiretas, especiais, incidentais, consequenciais 

compra original ou da emissão (o "Preço de Compra"). O Preço de 
Compra pode não ser indicativo do preço de mercado dos tokens Uni-
verse Coin depois de eles serem disponibilizados para negociação no 
mercado. Um token Universe Coin não é uma moeda emitida por 
nenhum banco central ou organização nacional, supranacional ou 
quase nacional, nem é apoiada por ativos tangíveis ou outro crédito, 
nem é uma mercadoria no sentido tradicional dessa palavra.

A Companhia não é responsável por, nem prossegue, a circulação e a 
negociação de tokens da Universe Coin em qualquer mercado. A nego-
ciação de tokens da Universe Coin dependerá apenas do consenso 
sobre seu valor entre os participantes relevantes do mercado. Ninguém 
é obrigado a comprar tokens do Universe Coin de qualquer detentor 
dos tokens da Universe Coin, incluindo os compradores, nem ninguém 
garante a liquidez ou o preço de mercado dos tokens da Universe Coin 
em nenhuma medida a qualquer momento.

Além disso, os tokens da Universe Coin não podem ser revendidos a 
compradores que sejam cidadãos, nacionais, residentes (impostos ou 
outros) e / ou portadores de green card de jurisdições restritas ou a 
pessoas restritas ou a compradores em qualquer outra jurisdição onde 
a compra de tokens possa ser realizada. em violação das leis aplicáveis. 
Consequentemente, a Companhia não pode garantir que haverá 
demanda ou mercado para os tokens Universe Coin ou que o Preço de 
Compra é indicativo do preço de mercado dos tokens Universe Coin 
depois de eles serem disponibilizados para negociação em qualquer 
mercado ou bolsa de criptomoedas. A aquisição e o armazenamento 
de tokens Universe Coin envolve vários riscos, em particular o risco de 
a Companhia não conseguir lançar todas as operações previstas, 
desenvolver sua blockchain e fornecer todos os serviços prometidos.

Portanto, e antes de adquirir os tokens Universe Coin, qualquer usuário 
deve considerar cuidadosamente os riscos, custos e benefícios da 
aquisição dos tokens do Universe Coin e, se necessário, obter qualquer 
conselho independente a esse respeito. Qualquer pessoa interessada 
que não esteja em posição de aceitar ou entender os riscos associados 
à atividade (incluindo os riscos relacionados ao desenvolvimento inicial 
da plataforma Universe Coin) ou quaisquer outros riscos, conforme 
indicado em www.universecoin.io indicado nos Termos e Condições da 
venda em grupo não deve adquirir tokens da Universe Coin.

Os tokens criptográficos, como os tokens Universe Coin, são uma 
tecnologia relativamente nova e dinâmica. Além dos riscos incluídos na 
discussão acima sobre fatores de risco, existem outros riscos associa-
dos à sua compra, manutenção e uso dos tokens Universe Coin, incluin-
do aqueles que a Empresa não pode prever. Esses riscos podem apare-
cer ainda como variações ou combinações imprevistas dos riscos 
discutidos acima.

Ao concluir a Operação Comercial, esses tokens serão emitidos por um 
processo técnico chamado «Blockchain». Este é um protocolo de TI de 
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ou outras perdas de qualquer espécie, por delito, contrato ou outro 
meio (incluindo, entre outras, perda de receita, receita ou lucros, ou 
perda de uso ou dados, ou perda de reputação, ou perda de qualquer 
oportunidade económica ou outra de qualquer natureza ou origem), 
decorrente de, ou em conexão com, qualquer aceitação ou confiança 
nas Informações Disponíveis ou em qualquer parte dela por você; e

(l) Todas as representações e garantias acima são verdadeiras, comple-
tas, precisas e não enganosas desde o momento do seu último acesso 
e/ou posse (conforme o caso) das Informações Disponíveis.

RISCOS
Você deve considerar e avaliar cuidadosamente cada um dos seguintes 
fatores de risco e todas as outras informações contidas neste white 
paper antes de decidir comprar os tokens Universe Coin. De acordo 
com o melhor conhecimento e convicção da Companhia, todos os fato-
res de risco que são relevantes para si na tomada de um julgamento 
informado sobre a participação na Venda de Tokens, foram definidos 
abaixo. Se alguma das seguintes considerações, incertezas ou riscos 
materiais se transformarem em eventos reais, os negócios, a posição 
financeira e / ou os resultados das operações da Companhia e a manu-
tenção e o nível de uso dos Tokens de Universe Coin poderão ser mate-
rial e adversamente afetados.

Ações regulatórias podem impactar negativamente os tokens da Uni-
verse Coin e a oferta da Companhia de várias maneiras, incluindo, por 
exemplo, através da determinação de que os tokens da Universe Coin 
são instrumentos financeiros regulamentados que precisam ser regis-
trados na agência reguladora apropriada. Qualquer um desses resulta-
dos pode impedir a empresa de desenvolver completamente a plata-
forma Universe Coin, tokens e outros serviços oferecidos.

Além disso, um regulador pode tomar uma ação contra a Companhia 
se visualizar os tokens Universe Coin e a plataforma da Companhia 
como uma violação da lei existente. Qualquer um desses resultados 
afetaria negativamente a utilidade dos tokens da Universe Coin e / ou 
poderia causar o cancelamento da operação da Companhia.

Antes da venda de tokens, não havia mercado público para tokens de 
Universe Coin. Embora a Companhia possa envidar esforços razoáveis 
para buscar a aprovação da disponibilidade dos tokens Universe Coin 
para negociação numa bolsa ou mercado de criptomoedas, não há 
garantia de que essa aprovação seja obtida. Além disso, mesmo que 
essa aprovação seja concedida por uma bolsa de criptomoedas, não há 
garantia de que um mercado de negociação ativo ou líquido para os 
tokens Universe Coin se desenvolva, ou se desenvolvido, será sustenta-
do depois dos tokens Universe Coin serem disponibilizados para nego-
ciação nesse mercado. Também não há garantia de que o preço de 
mercado dos tokens Universe Coin não caia abaixo do preço de 

código aberto sobre o qual a empresa não tem direitos ou responsabili-
dades em termos de desenvolvimento e operação. Os compradores de 
moedas Universe Coin e os usuários reconhecem e entendem, portan-
to, que a empresa (incluindo seus corpos e funcionários) não assume 
nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante ou 
relacionado à incapacidade de usar os tokens Universe Coin, exceto em 
caso de má conduta intencional ou negligência grave.

A Universe Coin é baseada no protocolo ERC 20. Portanto, qualquer 
mau funcionamento, função não planeada ou operação inesperada do 
protocolo ERC 20 pode fazer com que a rede da empresa ou a App 
Universe Coin funcione mal ou opere de uma maneira que não é espe-
rada. O Ethereum, a unidade de conta nativa do protocolo ERC 20, 
pode, por si só, perder valor de maneira semelhante à Universe Coin e 
também de outras maneiras.



ção, custos e despesas legais razoáveis) incorridos razoavelmente e 
adequadamente pela Empresa ou por qualquer Representante da Em-
presa, em cada caso por motivo ou em conexão com a colocação ou o 
início de tal ação ou busca de tal reivindicação por você.

Se qualquer disposição ou parte da cláusula de Isenção de Responsa-
bilidade for ou se tornar inválida, ilegal ou inexequível, ela será conside-
rada modificada na extensão mínima necessária para torná-la válida, 
legal e executória. Se tal modificação não for possível, a provisão rele-
vante ou provisão parcial será considerada excluída. Qualquer modifi-
cação ou exclusão de uma provisão ou parte de provisão sob esta 
seção "Isenção de responsabilidade" não afetará a validade e aplicabili-
dade do restante desta seção "Isenção de responsabilidade".

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS, NOTAS CAUTELÁRIAS
Todas as declarações contidas nas Informações Disponíveis, declara-
ções feitas em quaisquer press releases ou em qualquer lugar acessível 
pelas declarações públicas e orais que possam ser feitas pela Empresa 
ou pelos Representantes da Empresa (conforme o caso), que não são 
declarações históricas, constituem "declarações prospectivas". Algu-
mas dessas declarações podem ser identificadas por termos prospecti-
vos, como "objetivo", "alvo", "antecipar", "acreditar", "poder", "esti-
mar", "esperar", "se", "pretender", “Pode”, “planejar”, “possível”, “pro-
vável”, “projeto”, “deveria”, “deveria”, “vontade” ou outros termos simi-
lares. No entanto, esses termos não são os meios exclusivos de identifi-
cação de declarações prospectivas. Todas as declarações relativas à 
posição financeira da Companhia, estratégias de negócios, planos e 
perspectivas do setor em que a Companhia se encontra são declara-
ções prospectivas. Essas declarações prospectivas, incluindo, entre 
outras, declarações sobre rentabilidade e crescimento da receita da 
Companhia, lucratividade e crescimento esperados da receita, pers-
pectivas, futuro, outras tendências esperadas do setor e outros assun-
tos discutidos nas Informações Disponíveis a respeito da Companhia, 
são assuntos que são não factos históricos, mas apenas estimativas e 
previsões. A Empresa não faz representação ou garantia por ter feito 
predições, estimativas ou expectativas com base em qualquer fórmula, 
modelagem ou previsão matemática ou científica, ou ter feito quais-
quer perguntas devidas e adequadas ou ter realizado pesquisas ou 
estudos independentes. Essas declarações prospectivas envolvem 
riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que 
podem fazer com que os resultados futuros reais, desempenho ou 
realizações da Companhia sejam materialmente diferentes de quais-
quer resultados futuros, desempenho ou realizações esperadas, 
expressas ou implícitas por tais procurando declarações. Esses fatores 
incluem, entre outros:

(a) Mudanças nas condições políticas, sociais, económicas e de merca-
do de ações ou criptomoedas e no ambiente regulatório nos países em 

são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus 
respectivos proprietários. O uso deles não implica nenhuma afiliação 
ou endosso por eles. As informações neste documento estão sujeitas a 
alterações ou atualizações sem aviso prévio e não devem ser interpre-
tadas como um compromisso da Empresa.

RESTRIÇÕES REGIONAIS
Dada a falta de qualificações de tokens de criptografia na maioria dos 
países, cada comprador é fortemente aconselhado a realizar uma análi-
se legal e tributária referente à compra e propriedade dos tokens Uni-
verse Coin de acordo com sua nacionalidade e local de residência.

NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO
Nenhuma parte das Informações Disponíveis deve ser consultoria 
comercial, jurídica e financeira ou tributária sobre a Empresa, os tokens 
da Universe Coin, a venda de Tokens ou qualquer um dos assuntos aos 
quais toda ou parte das Informações Disponíveis se relacionam.

Você deve consultar seu próprio consultor jurídico, financeiro, tributário 
ou outro consultor profissional sobre as informações disponíveis. Você 
deve estar ciente de que pode ser obrigado a arcar com o risco financei-
ro de qualquer compra de tokens por um período indeterminado.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, você renuncia irrevo-
gavelmente e incondicionalmente: (i) todas e quaisquer reivindicações 
(reais ou contingentes e como funcionário, funcionário do escritório ou 
em qualquer outra capacidade qualquer ou que surja) incluindo, sem 
limitação , reivindicações ou relacionadas a questões de exclusão de 
responsabilidade, qualquer pagamento ou reembolso de valores, inde-
nizações ou outros que você possa ter contra a Empresa ou contra 
qualquer um dos Representantes da Empresa; e (ii) liberar e exonerar a 
Empresa e todos os Representantes da Empresa de toda e qualquer 
responsabilidade (de qualquer natureza ou de qualquer outra natureza 
que surja) ou que possam ter sobre você. Se, por qualquer motivo, a 
partir de agora, você iniciar qualquer ação ou processo legal com rela-
ção a qualquer reclamação pretendida a ser liberada e descarregada 
de acordo com este parágrafo ou estes Termos, ou de outra forma 
tentar prosseguir com qualquer reclamação contra a Empresa ou qual-
quer representante da Empresa, então você irrevogavelmente e incon-
dicionalmente compromete-se a indemnizar e manter indemnizados a 
Companhia e todos os Representantes da Companhia sob demanda 
total e contra: (a) Todos os passivos ou perdas sofridos pela Compa-
nhia ou por qualquer Representante da Companhia; e (b) todos os 
custos razoáveis, encargos e despesas razoáveis (incluindo, sem limita-

Por favor, leia esta seção de Isenção de responsabilidade com atenção. 
Por favor, procure aconselhamento profissional independente antes de 
agir sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As moedas da Universe Coin (“Tokens dUniverse Coin”) são tokens que 
permitirão ao usuário acessar o serviço fornecido pela plataforma da 
Universe Coin. Os tokens Universe Coin não têm a qualificação legal de 
um título, uma vez que não concedem nenhum direito a dividendos ou 
juros. A venda de tokens Universe Coin é final e não reembolsável. Os 
tokens da Universe Coin não são ações e não dão direito a participar da 
assembleia geral da Companhia. Os tokens Universe Coin não podem 
ter um desempenho ou um valor específico fora da Plataforma Univer-
se Coin. Os tokens Universe Coin não devem, portanto, ser usados ou 
comprados para fins especulativos ou de investimento. Qualquer 
pessoa que compre Universe Coin expressamente reconhece e declara 
que revisou cuidadosamente as informações disponíveis e compreen-
deu completamente os riscos, custos e benefícios associados à compra 
dos tokens Universe Coin.

As informações a seguir podem estar incompletas e de forma alguma 
implicar uma relação contratual. Embora os autores façam todos os 
esforços para garantir que todas as informações neste whitepaper e 
toda e qualquer informação disponível no site da Universe Coin, o site 
localizado em www.Universecoin.io e a participação na venda de token 
da Universe Coin descrita neste whitepaper sejam precisas, até à data, 
e em conformidade com os requisitos das regras e regulamentos legais 
aplicáveis, esse material não constitui de forma alguma consultoria 
profissional. A Universe Coin (a "Empresa") não garante nem aceita a 
responsabilidade pela precisão, confiabilidade, atualidade (como neste 
Whitepaper) ou integridade deste conteúdo. Os usuários que preten-
dem possuir moedas Universe Coin (“Tokens Universe Coin”) devem 
procurar aconselhamento profissional independente antes de agir 
sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As informações disponíveis (incluindo o site e este whitepaper) são 
fornecidas "no estado em que se encontram" e sem garantias de qual-
quer tipo, expressas ou implícitas. Você assume toda a responsabilida-
de e risco com relação ao uso das Informações disponíveis e à proprie-
dade de qualquer quantidade de tokens do Universe Coin e seu uso. Se 
a lei aplicável não permitir que toda ou parte da limitação de responsa-
bilidade acima se aplique a si, as limitações se aplicarão a si apenas na 
extensão máxima permitida pela lei aplicável.

Os tokens são tokens de utilidade funcional projetados para a platafor-
ma Universe Coin. Os tokens da Universe Coin não são valores mobiliá-
rios. Se você comprar tokens Universe Coin, sua compra não poderá 
ser reembolsada ou trocada. Todos os nomes e produtos de empresas 

que a Companhia conduz seus negócios e operações;

(b) O risco de a Companhia ser incapaz de executar ou implementar 
suas estratégias de negócios e futuro;

(c) Mudanças nas taxas de juros e nas taxas de câmbio de moedas fidu-
ciárias e criptomoedas;

 (d) mudanças nas estratégias de crescimento antecipado e crescimen-
to interno esperado da Companhia;

(e) Alterações na disponibilidade e taxas pagáveis à Companhia em 
conexão com seus negócios e operações;

(f) Alterações na disponibilidade e salários dos funcionários exigidos 
pela Companhia para levar a cabo os seus negócios e operações;

(g) Mudanças nas preferências dos clientes da Companhia;

(h) Mudanças nas condições competitivas sob as quais a Companhia 
opera e a capacidade da Companhia de competir sob tais condições;

(i) Mudanças nas necessidades futuras de capital da Companhia e na dispo-
nibilidade de financiamento e capital para financiar tais necessidades;

(j) Guerra ou atos de terrorismo internacional ou doméstico;

(k) Ocorrências de eventos catastróficos, desastres naturais e atos de 
Deus que afetam os negócios e / ou operações da Companhia;

(l) Outros fatores fora do controle exclusivo da Companhia; e

(m) Quaisquer riscos e incertezas associados à Empresa e seus negó-
cios e operações, os Tokens, a Venda de Tokens e a confiança em toda 
ou parte das Informações Disponíveis.

Todas as declarações prospectivas feitas por ou atribuíveis à Companhia 
ou a seus representantes são expressamente qualificadas na sua totali-
dade por esses fatores. Dado que os riscos e incertezas que podem fazer 
com que os resultados futuros reais, desempenho ou realizações da 
Companhia sejam materialmente diferentes do esperado, expressos ou 
implícitos nas declarações prospectivas das Informações Disponíveis, 
não deve ser depositada confiança indevida nessas declarações. . Essas 
declarações prospectivas são aplicáveis somente a partir da data de 
publicação do Whitepaper e da data mais recente em que o site foi atua-
lizado. Nem a Companhia, nem os Representantes da Companhia, nem 
qualquer outra pessoa representam, garantem e / ou comprometem-se 
a que os resultados futuros, desempenho ou realizações reais da Com-
panhia sejam os discutidos nessas declarações prospectivas.

Os resultados, desempenho ou realizações reais da Companhia podem 
diferir materialmente dos antecipados nessas declarações prospecti-
vas. Nada contido nas Informações Disponíveis é ou pode ser conside-
rado uma promessa, representação ou compromisso quanto ao 
desempenho futuro ou políticas da Empresa. Além disso, a Empresa se 
exime de qualquer responsabilidade de atualizar qualquer uma dessas 
declarações prospectivas ou de anunciar publicamente quaisquer revi-

sões dessas declarações prospectivas para refletir desenvolvimentos, 
eventos ou circunstâncias futuras, mesmo que novas informações se 
tornem disponíveis ou outros eventos ocorram no futuro.

SEM REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS
A Empresa não faz ou pretende fazer, e por este meio, isenta-se de qual-
quer representação, garantia ou compromisso de qualquer forma para 
qualquer entidade ou pessoa, incluindo qualquer representação, garan-
tia ou compromisso em relação à verdade, precisão e integridade de 
qualquer um dos as informações definidas nas informações disponíveis.

DECLARAÇÕES E GARANTIAS DADAS POR SI ACEDENDO E/OU 
ACEITANDO A POSSE OU COMUNICAÇÃO DE TODAS AS PARTES 
DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS, VOCÊ REPRESENTA E GARANTE 
(E DEVERÁ SER REPRESENTADO E GARANTIDO) À EMPRESA NA 
DATA DE ACESSO OU NA ÚLTIMA DATA EM QUE ACEDEU QUE 
TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS PARTES DAS INFORMAÇÕES 
DISPONÍVEIS OU O SEGUINTE:
(a) você tem mais de 18 (dezoito) anos de idade;

(b) Você concorda e reconhece que os tokens do Universe Coin não 
constituem valores mobiliários, sob qualquer forma, em nenhuma juris-
dição;

(c) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis 
(incluindo o White Paper e o Site) não constituem um prospecto ou 
documento de oferta de qualquer tipo e não se destinam a constituir 
uma oferta de valores mobiliários em qualquer jurisdição ou uma solici-
tação de investimento em valores mobiliários e você não é obrigado a 
firmar nenhum contrato ou compromisso legal vinculativo e nenhuma 
criptomoeda ou outra forma de pagamento deve ser aceita com base 
nas informações disponíveis;

(d) Você concorda e reconhece que nenhuma autoridade reguladora 
examinou ou aprovou as Informações Disponíveis, nenhuma ação foi 
ou será tomada de acordo com as leis, requisitos regulamentares ou 
regras de qualquer jurisdição e a publicação, distribuição ou dissemi-
nação de toda ou qualquer parte parte das Informações disponíveis 
para você não implica que as leis, requisitos ou regras regulamentares 
aplicáveis foram cumpridas;

(e) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis, o com-
promisso e / ou a conclusão da Venda de Tokens ou a negociação 
futura dos Tokens em qualquer bolsa ou mercado (regulamentado, não 
regulamentado, primário, secundário ou outro) não devem ser inter-
pretado, interpretado ou considerado por você como uma indicação 
dos méritos da Empresa, dos Tokens Universe Coin, da Venda de 
Tokens ou das Informações Disponíveis;

(f) A distribuição ou disseminação das Informações Disponíveis, qual-

quer parte ou cópia das mesmas, ou a aceitação das mesmas por você, 
não é proibida ou restrita pelas leis, regulamentos ou regras aplicáveis 
em sua jurisdição e sempre que houver restrições em relação se a 
posse for aplicável, você observou e cumpriu todas essas restrições às 
suas próprias custas e sem responsabilidade perante a Companhia;

(g) Você concorda e reconhece que, no caso em que deseja comprar 
quaisquer Tokensda Universe Coin, os Tokens Universe Coin não devem 
ser entendidos, interpretados, classificados ou tratados como:

(i) Qualquer tipo de moeda ou mercadoria;

(ii) Debêntures ou ações emitidas por qualquer pessoa ou entidade 
(seja a Companhia ou não);

(iii) direitos, opções ou derivados relativos a tais debêntures ou ações;

(iv) Direitos sob um contrato por diferenças ou sob qualquer outro 
contrato cujo objetivo ou objetivo pretendido seja garantir um lucro ou 
evitar uma perda;

(v) Unidades num esquema de investimento coletivo;

(vi) Unidades numa relação de negócios;

(vii) Derivados de unidades numa relação de negócios;

(viii) Qualquer outra garantia ou classe de valores mobiliários; ou

(ix) Qualquer tipo de investimento (como tal termo é definido pela Lei 
de Serviços Financeiros (Investimentos e Serviços Fiduciários) 1989-47 
de Gibraltar (conforme emendada ou reencenada de tempos em 
tempos) ou como tal termo pode ser interpretado sob legislação 
semelhante em qualquer outra parte do mundo);

(h) Você está ciente e entende que não é elegível para comprar quais-
quer Tokens da Universe Coin ou acessar as Informações Disponíveis se 
for cidadão, nacional, residente (imposto ou não) e / ou titular de green 
card de uma Jurisdição Restrita ou se você for uma pessoa restrita;

(i) Você possui um grau básico de entendimento da operação, funcio-
nalidade, uso, armazenamento, mecanismos de transmissão e outras 
características materiais de criptomoedas, sistemas de software basea-
dos em blockchain, carteiras de criptomoeda ou outros mecanismos de 
armazenamento de token relacionados, tecnologia blockchain e tecno-
logia de contrato inteligente;

(j) Você está ciente e entende que, no caso de desejar comprar quais-
quer Tokens Universe Coin há riscos associados a:

(A) a Companhia e seus negócios e operações;

(B) os Tokens da Universe Coin;

(C) a venda de tokens; e

(D) confiar ou agir sobre toda ou parte das Informações Disponíveis;

(k) Você concorda e reconhece que a Companhia não é responsável 
por quaisquer perdas indiretas, especiais, incidentais, consequenciais 
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compra original ou da emissão (o "Preço de Compra"). O Preço de 
Compra pode não ser indicativo do preço de mercado dos tokens Uni-
verse Coin depois de eles serem disponibilizados para negociação no 
mercado. Um token Universe Coin não é uma moeda emitida por 
nenhum banco central ou organização nacional, supranacional ou 
quase nacional, nem é apoiada por ativos tangíveis ou outro crédito, 
nem é uma mercadoria no sentido tradicional dessa palavra.

A Companhia não é responsável por, nem prossegue, a circulação e a 
negociação de tokens da Universe Coin em qualquer mercado. A nego-
ciação de tokens da Universe Coin dependerá apenas do consenso 
sobre seu valor entre os participantes relevantes do mercado. Ninguém 
é obrigado a comprar tokens do Universe Coin de qualquer detentor 
dos tokens da Universe Coin, incluindo os compradores, nem ninguém 
garante a liquidez ou o preço de mercado dos tokens da Universe Coin 
em nenhuma medida a qualquer momento.

Além disso, os tokens da Universe Coin não podem ser revendidos a 
compradores que sejam cidadãos, nacionais, residentes (impostos ou 
outros) e / ou portadores de green card de jurisdições restritas ou a 
pessoas restritas ou a compradores em qualquer outra jurisdição onde 
a compra de tokens possa ser realizada. em violação das leis aplicáveis. 
Consequentemente, a Companhia não pode garantir que haverá 
demanda ou mercado para os tokens Universe Coin ou que o Preço de 
Compra é indicativo do preço de mercado dos tokens Universe Coin 
depois de eles serem disponibilizados para negociação em qualquer 
mercado ou bolsa de criptomoedas. A aquisição e o armazenamento 
de tokens Universe Coin envolve vários riscos, em particular o risco de 
a Companhia não conseguir lançar todas as operações previstas, 
desenvolver sua blockchain e fornecer todos os serviços prometidos.

Portanto, e antes de adquirir os tokens Universe Coin, qualquer usuário 
deve considerar cuidadosamente os riscos, custos e benefícios da 
aquisição dos tokens do Universe Coin e, se necessário, obter qualquer 
conselho independente a esse respeito. Qualquer pessoa interessada 
que não esteja em posição de aceitar ou entender os riscos associados 
à atividade (incluindo os riscos relacionados ao desenvolvimento inicial 
da plataforma Universe Coin) ou quaisquer outros riscos, conforme 
indicado em www.universecoin.io indicado nos Termos e Condições da 
venda em grupo não deve adquirir tokens da Universe Coin.

Os tokens criptográficos, como os tokens Universe Coin, são uma 
tecnologia relativamente nova e dinâmica. Além dos riscos incluídos na 
discussão acima sobre fatores de risco, existem outros riscos associa-
dos à sua compra, manutenção e uso dos tokens Universe Coin, incluin-
do aqueles que a Empresa não pode prever. Esses riscos podem apare-
cer ainda como variações ou combinações imprevistas dos riscos 
discutidos acima.

Ao concluir a Operação Comercial, esses tokens serão emitidos por um 
processo técnico chamado «Blockchain». Este é um protocolo de TI de 

ou outras perdas de qualquer espécie, por delito, contrato ou outro 
meio (incluindo, entre outras, perda de receita, receita ou lucros, ou 
perda de uso ou dados, ou perda de reputação, ou perda de qualquer 
oportunidade económica ou outra de qualquer natureza ou origem), 
decorrente de, ou em conexão com, qualquer aceitação ou confiança 
nas Informações Disponíveis ou em qualquer parte dela por você; e

(l) Todas as representações e garantias acima são verdadeiras, comple-
tas, precisas e não enganosas desde o momento do seu último acesso 
e/ou posse (conforme o caso) das Informações Disponíveis.

RISCOS
Você deve considerar e avaliar cuidadosamente cada um dos seguintes 
fatores de risco e todas as outras informações contidas neste white 
paper antes de decidir comprar os tokens Universe Coin. De acordo 
com o melhor conhecimento e convicção da Companhia, todos os fato-
res de risco que são relevantes para si na tomada de um julgamento 
informado sobre a participação na Venda de Tokens, foram definidos 
abaixo. Se alguma das seguintes considerações, incertezas ou riscos 
materiais se transformarem em eventos reais, os negócios, a posição 
financeira e / ou os resultados das operações da Companhia e a manu-
tenção e o nível de uso dos Tokens de Universe Coin poderão ser mate-
rial e adversamente afetados.

Ações regulatórias podem impactar negativamente os tokens da Uni-
verse Coin e a oferta da Companhia de várias maneiras, incluindo, por 
exemplo, através da determinação de que os tokens da Universe Coin 
são instrumentos financeiros regulamentados que precisam ser regis-
trados na agência reguladora apropriada. Qualquer um desses resulta-
dos pode impedir a empresa de desenvolver completamente a plata-
forma Universe Coin, tokens e outros serviços oferecidos.

Além disso, um regulador pode tomar uma ação contra a Companhia 
se visualizar os tokens Universe Coin e a plataforma da Companhia 
como uma violação da lei existente. Qualquer um desses resultados 
afetaria negativamente a utilidade dos tokens da Universe Coin e / ou 
poderia causar o cancelamento da operação da Companhia.

Antes da venda de tokens, não havia mercado público para tokens de 
Universe Coin. Embora a Companhia possa envidar esforços razoáveis 
para buscar a aprovação da disponibilidade dos tokens Universe Coin 
para negociação numa bolsa ou mercado de criptomoedas, não há 
garantia de que essa aprovação seja obtida. Além disso, mesmo que 
essa aprovação seja concedida por uma bolsa de criptomoedas, não há 
garantia de que um mercado de negociação ativo ou líquido para os 
tokens Universe Coin se desenvolva, ou se desenvolvido, será sustenta-
do depois dos tokens Universe Coin serem disponibilizados para nego-
ciação nesse mercado. Também não há garantia de que o preço de 
mercado dos tokens Universe Coin não caia abaixo do preço de 

código aberto sobre o qual a empresa não tem direitos ou responsabili-
dades em termos de desenvolvimento e operação. Os compradores de 
moedas Universe Coin e os usuários reconhecem e entendem, portan-
to, que a empresa (incluindo seus corpos e funcionários) não assume 
nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante ou 
relacionado à incapacidade de usar os tokens Universe Coin, exceto em 
caso de má conduta intencional ou negligência grave.

A Universe Coin é baseada no protocolo ERC 20. Portanto, qualquer 
mau funcionamento, função não planeada ou operação inesperada do 
protocolo ERC 20 pode fazer com que a rede da empresa ou a App 
Universe Coin funcione mal ou opere de uma maneira que não é espe-
rada. O Ethereum, a unidade de conta nativa do protocolo ERC 20, 
pode, por si só, perder valor de maneira semelhante à Universe Coin e 
também de outras maneiras.
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ção, custos e despesas legais razoáveis) incorridos razoavelmente e 
adequadamente pela Empresa ou por qualquer Representante da Em-
presa, em cada caso por motivo ou em conexão com a colocação ou o 
início de tal ação ou busca de tal reivindicação por você.

Se qualquer disposição ou parte da cláusula de Isenção de Responsa-
bilidade for ou se tornar inválida, ilegal ou inexequível, ela será conside-
rada modificada na extensão mínima necessária para torná-la válida, 
legal e executória. Se tal modificação não for possível, a provisão rele-
vante ou provisão parcial será considerada excluída. Qualquer modifi-
cação ou exclusão de uma provisão ou parte de provisão sob esta 
seção "Isenção de responsabilidade" não afetará a validade e aplicabili-
dade do restante desta seção "Isenção de responsabilidade".

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS, NOTAS CAUTELÁRIAS
Todas as declarações contidas nas Informações Disponíveis, declara-
ções feitas em quaisquer press releases ou em qualquer lugar acessível 
pelas declarações públicas e orais que possam ser feitas pela Empresa 
ou pelos Representantes da Empresa (conforme o caso), que não são 
declarações históricas, constituem "declarações prospectivas". Algu-
mas dessas declarações podem ser identificadas por termos prospecti-
vos, como "objetivo", "alvo", "antecipar", "acreditar", "poder", "esti-
mar", "esperar", "se", "pretender", “Pode”, “planejar”, “possível”, “pro-
vável”, “projeto”, “deveria”, “deveria”, “vontade” ou outros termos simi-
lares. No entanto, esses termos não são os meios exclusivos de identifi-
cação de declarações prospectivas. Todas as declarações relativas à 
posição financeira da Companhia, estratégias de negócios, planos e 
perspectivas do setor em que a Companhia se encontra são declara-
ções prospectivas. Essas declarações prospectivas, incluindo, entre 
outras, declarações sobre rentabilidade e crescimento da receita da 
Companhia, lucratividade e crescimento esperados da receita, pers-
pectivas, futuro, outras tendências esperadas do setor e outros assun-
tos discutidos nas Informações Disponíveis a respeito da Companhia, 
são assuntos que são não factos históricos, mas apenas estimativas e 
previsões. A Empresa não faz representação ou garantia por ter feito 
predições, estimativas ou expectativas com base em qualquer fórmula, 
modelagem ou previsão matemática ou científica, ou ter feito quais-
quer perguntas devidas e adequadas ou ter realizado pesquisas ou 
estudos independentes. Essas declarações prospectivas envolvem 
riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que 
podem fazer com que os resultados futuros reais, desempenho ou 
realizações da Companhia sejam materialmente diferentes de quais-
quer resultados futuros, desempenho ou realizações esperadas, 
expressas ou implícitas por tais procurando declarações. Esses fatores 
incluem, entre outros:

(a) Mudanças nas condições políticas, sociais, económicas e de merca-
do de ações ou criptomoedas e no ambiente regulatório nos países em 

são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus 
respectivos proprietários. O uso deles não implica nenhuma afiliação 
ou endosso por eles. As informações neste documento estão sujeitas a 
alterações ou atualizações sem aviso prévio e não devem ser interpre-
tadas como um compromisso da Empresa.

RESTRIÇÕES REGIONAIS
Dada a falta de qualificações de tokens de criptografia na maioria dos 
países, cada comprador é fortemente aconselhado a realizar uma análi-
se legal e tributária referente à compra e propriedade dos tokens Uni-
verse Coin de acordo com sua nacionalidade e local de residência.

NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO
Nenhuma parte das Informações Disponíveis deve ser consultoria 
comercial, jurídica e financeira ou tributária sobre a Empresa, os tokens 
da Universe Coin, a venda de Tokens ou qualquer um dos assuntos aos 
quais toda ou parte das Informações Disponíveis se relacionam.

Você deve consultar seu próprio consultor jurídico, financeiro, tributário 
ou outro consultor profissional sobre as informações disponíveis. Você 
deve estar ciente de que pode ser obrigado a arcar com o risco financei-
ro de qualquer compra de tokens por um período indeterminado.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, você renuncia irrevo-
gavelmente e incondicionalmente: (i) todas e quaisquer reivindicações 
(reais ou contingentes e como funcionário, funcionário do escritório ou 
em qualquer outra capacidade qualquer ou que surja) incluindo, sem 
limitação , reivindicações ou relacionadas a questões de exclusão de 
responsabilidade, qualquer pagamento ou reembolso de valores, inde-
nizações ou outros que você possa ter contra a Empresa ou contra 
qualquer um dos Representantes da Empresa; e (ii) liberar e exonerar a 
Empresa e todos os Representantes da Empresa de toda e qualquer 
responsabilidade (de qualquer natureza ou de qualquer outra natureza 
que surja) ou que possam ter sobre você. Se, por qualquer motivo, a 
partir de agora, você iniciar qualquer ação ou processo legal com rela-
ção a qualquer reclamação pretendida a ser liberada e descarregada 
de acordo com este parágrafo ou estes Termos, ou de outra forma 
tentar prosseguir com qualquer reclamação contra a Empresa ou qual-
quer representante da Empresa, então você irrevogavelmente e incon-
dicionalmente compromete-se a indemnizar e manter indemnizados a 
Companhia e todos os Representantes da Companhia sob demanda 
total e contra: (a) Todos os passivos ou perdas sofridos pela Compa-
nhia ou por qualquer Representante da Companhia; e (b) todos os 
custos razoáveis, encargos e despesas razoáveis (incluindo, sem limita-

Por favor, leia esta seção de Isenção de responsabilidade com atenção. 
Por favor, procure aconselhamento profissional independente antes de 
agir sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As moedas da Universe Coin (“Tokens dUniverse Coin”) são tokens que 
permitirão ao usuário acessar o serviço fornecido pela plataforma da 
Universe Coin. Os tokens Universe Coin não têm a qualificação legal de 
um título, uma vez que não concedem nenhum direito a dividendos ou 
juros. A venda de tokens Universe Coin é final e não reembolsável. Os 
tokens da Universe Coin não são ações e não dão direito a participar da 
assembleia geral da Companhia. Os tokens Universe Coin não podem 
ter um desempenho ou um valor específico fora da Plataforma Univer-
se Coin. Os tokens Universe Coin não devem, portanto, ser usados ou 
comprados para fins especulativos ou de investimento. Qualquer 
pessoa que compre Universe Coin expressamente reconhece e declara 
que revisou cuidadosamente as informações disponíveis e compreen-
deu completamente os riscos, custos e benefícios associados à compra 
dos tokens Universe Coin.

As informações a seguir podem estar incompletas e de forma alguma 
implicar uma relação contratual. Embora os autores façam todos os 
esforços para garantir que todas as informações neste whitepaper e 
toda e qualquer informação disponível no site da Universe Coin, o site 
localizado em www.Universecoin.io e a participação na venda de token 
da Universe Coin descrita neste whitepaper sejam precisas, até à data, 
e em conformidade com os requisitos das regras e regulamentos legais 
aplicáveis, esse material não constitui de forma alguma consultoria 
profissional. A Universe Coin (a "Empresa") não garante nem aceita a 
responsabilidade pela precisão, confiabilidade, atualidade (como neste 
Whitepaper) ou integridade deste conteúdo. Os usuários que preten-
dem possuir moedas Universe Coin (“Tokens Universe Coin”) devem 
procurar aconselhamento profissional independente antes de agir 
sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As informações disponíveis (incluindo o site e este whitepaper) são 
fornecidas "no estado em que se encontram" e sem garantias de qual-
quer tipo, expressas ou implícitas. Você assume toda a responsabilida-
de e risco com relação ao uso das Informações disponíveis e à proprie-
dade de qualquer quantidade de tokens do Universe Coin e seu uso. Se 
a lei aplicável não permitir que toda ou parte da limitação de responsa-
bilidade acima se aplique a si, as limitações se aplicarão a si apenas na 
extensão máxima permitida pela lei aplicável.

Os tokens são tokens de utilidade funcional projetados para a platafor-
ma Universe Coin. Os tokens da Universe Coin não são valores mobiliá-
rios. Se você comprar tokens Universe Coin, sua compra não poderá 
ser reembolsada ou trocada. Todos os nomes e produtos de empresas 

que a Companhia conduz seus negócios e operações;

(b) O risco de a Companhia ser incapaz de executar ou implementar 
suas estratégias de negócios e futuro;

(c) Mudanças nas taxas de juros e nas taxas de câmbio de moedas fidu-
ciárias e criptomoedas;

 (d) mudanças nas estratégias de crescimento antecipado e crescimen-
to interno esperado da Companhia;

(e) Alterações na disponibilidade e taxas pagáveis à Companhia em 
conexão com seus negócios e operações;

(f) Alterações na disponibilidade e salários dos funcionários exigidos 
pela Companhia para levar a cabo os seus negócios e operações;

(g) Mudanças nas preferências dos clientes da Companhia;

(h) Mudanças nas condições competitivas sob as quais a Companhia 
opera e a capacidade da Companhia de competir sob tais condições;

(i) Mudanças nas necessidades futuras de capital da Companhia e na dispo-
nibilidade de financiamento e capital para financiar tais necessidades;

(j) Guerra ou atos de terrorismo internacional ou doméstico;

(k) Ocorrências de eventos catastróficos, desastres naturais e atos de 
Deus que afetam os negócios e / ou operações da Companhia;

(l) Outros fatores fora do controle exclusivo da Companhia; e

(m) Quaisquer riscos e incertezas associados à Empresa e seus negó-
cios e operações, os Tokens, a Venda de Tokens e a confiança em toda 
ou parte das Informações Disponíveis.

Todas as declarações prospectivas feitas por ou atribuíveis à Companhia 
ou a seus representantes são expressamente qualificadas na sua totali-
dade por esses fatores. Dado que os riscos e incertezas que podem fazer 
com que os resultados futuros reais, desempenho ou realizações da 
Companhia sejam materialmente diferentes do esperado, expressos ou 
implícitos nas declarações prospectivas das Informações Disponíveis, 
não deve ser depositada confiança indevida nessas declarações. . Essas 
declarações prospectivas são aplicáveis somente a partir da data de 
publicação do Whitepaper e da data mais recente em que o site foi atua-
lizado. Nem a Companhia, nem os Representantes da Companhia, nem 
qualquer outra pessoa representam, garantem e / ou comprometem-se 
a que os resultados futuros, desempenho ou realizações reais da Com-
panhia sejam os discutidos nessas declarações prospectivas.

Os resultados, desempenho ou realizações reais da Companhia podem 
diferir materialmente dos antecipados nessas declarações prospecti-
vas. Nada contido nas Informações Disponíveis é ou pode ser conside-
rado uma promessa, representação ou compromisso quanto ao 
desempenho futuro ou políticas da Empresa. Além disso, a Empresa se 
exime de qualquer responsabilidade de atualizar qualquer uma dessas 
declarações prospectivas ou de anunciar publicamente quaisquer revi-

sões dessas declarações prospectivas para refletir desenvolvimentos, 
eventos ou circunstâncias futuras, mesmo que novas informações se 
tornem disponíveis ou outros eventos ocorram no futuro.

SEM REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS
A Empresa não faz ou pretende fazer, e por este meio, isenta-se de qual-
quer representação, garantia ou compromisso de qualquer forma para 
qualquer entidade ou pessoa, incluindo qualquer representação, garan-
tia ou compromisso em relação à verdade, precisão e integridade de 
qualquer um dos as informações definidas nas informações disponíveis.

DECLARAÇÕES E GARANTIAS DADAS POR SI ACEDENDO E/OU 
ACEITANDO A POSSE OU COMUNICAÇÃO DE TODAS AS PARTES 
DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS, VOCÊ REPRESENTA E GARANTE 
(E DEVERÁ SER REPRESENTADO E GARANTIDO) À EMPRESA NA 
DATA DE ACESSO OU NA ÚLTIMA DATA EM QUE ACEDEU QUE 
TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS PARTES DAS INFORMAÇÕES 
DISPONÍVEIS OU O SEGUINTE:
(a) você tem mais de 18 (dezoito) anos de idade;

(b) Você concorda e reconhece que os tokens do Universe Coin não 
constituem valores mobiliários, sob qualquer forma, em nenhuma juris-
dição;

(c) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis 
(incluindo o White Paper e o Site) não constituem um prospecto ou 
documento de oferta de qualquer tipo e não se destinam a constituir 
uma oferta de valores mobiliários em qualquer jurisdição ou uma solici-
tação de investimento em valores mobiliários e você não é obrigado a 
firmar nenhum contrato ou compromisso legal vinculativo e nenhuma 
criptomoeda ou outra forma de pagamento deve ser aceita com base 
nas informações disponíveis;

(d) Você concorda e reconhece que nenhuma autoridade reguladora 
examinou ou aprovou as Informações Disponíveis, nenhuma ação foi 
ou será tomada de acordo com as leis, requisitos regulamentares ou 
regras de qualquer jurisdição e a publicação, distribuição ou dissemi-
nação de toda ou qualquer parte parte das Informações disponíveis 
para você não implica que as leis, requisitos ou regras regulamentares 
aplicáveis foram cumpridas;

(e) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis, o com-
promisso e / ou a conclusão da Venda de Tokens ou a negociação 
futura dos Tokens em qualquer bolsa ou mercado (regulamentado, não 
regulamentado, primário, secundário ou outro) não devem ser inter-
pretado, interpretado ou considerado por você como uma indicação 
dos méritos da Empresa, dos Tokens Universe Coin, da Venda de 
Tokens ou das Informações Disponíveis;

(f) A distribuição ou disseminação das Informações Disponíveis, qual-

quer parte ou cópia das mesmas, ou a aceitação das mesmas por você, 
não é proibida ou restrita pelas leis, regulamentos ou regras aplicáveis 
em sua jurisdição e sempre que houver restrições em relação se a 
posse for aplicável, você observou e cumpriu todas essas restrições às 
suas próprias custas e sem responsabilidade perante a Companhia;

(g) Você concorda e reconhece que, no caso em que deseja comprar 
quaisquer Tokensda Universe Coin, os Tokens Universe Coin não devem 
ser entendidos, interpretados, classificados ou tratados como:

(i) Qualquer tipo de moeda ou mercadoria;

(ii) Debêntures ou ações emitidas por qualquer pessoa ou entidade 
(seja a Companhia ou não);

(iii) direitos, opções ou derivados relativos a tais debêntures ou ações;

(iv) Direitos sob um contrato por diferenças ou sob qualquer outro 
contrato cujo objetivo ou objetivo pretendido seja garantir um lucro ou 
evitar uma perda;

(v) Unidades num esquema de investimento coletivo;

(vi) Unidades numa relação de negócios;

(vii) Derivados de unidades numa relação de negócios;

(viii) Qualquer outra garantia ou classe de valores mobiliários; ou

(ix) Qualquer tipo de investimento (como tal termo é definido pela Lei 
de Serviços Financeiros (Investimentos e Serviços Fiduciários) 1989-47 
de Gibraltar (conforme emendada ou reencenada de tempos em 
tempos) ou como tal termo pode ser interpretado sob legislação 
semelhante em qualquer outra parte do mundo);

(h) Você está ciente e entende que não é elegível para comprar quais-
quer Tokens da Universe Coin ou acessar as Informações Disponíveis se 
for cidadão, nacional, residente (imposto ou não) e / ou titular de green 
card de uma Jurisdição Restrita ou se você for uma pessoa restrita;

(i) Você possui um grau básico de entendimento da operação, funcio-
nalidade, uso, armazenamento, mecanismos de transmissão e outras 
características materiais de criptomoedas, sistemas de software basea-
dos em blockchain, carteiras de criptomoeda ou outros mecanismos de 
armazenamento de token relacionados, tecnologia blockchain e tecno-
logia de contrato inteligente;

(j) Você está ciente e entende que, no caso de desejar comprar quais-
quer Tokens Universe Coin há riscos associados a:

(A) a Companhia e seus negócios e operações;

(B) os Tokens da Universe Coin;

(C) a venda de tokens; e

(D) confiar ou agir sobre toda ou parte das Informações Disponíveis;

(k) Você concorda e reconhece que a Companhia não é responsável 
por quaisquer perdas indiretas, especiais, incidentais, consequenciais 

compra original ou da emissão (o "Preço de Compra"). O Preço de 
Compra pode não ser indicativo do preço de mercado dos tokens Uni-
verse Coin depois de eles serem disponibilizados para negociação no 
mercado. Um token Universe Coin não é uma moeda emitida por 
nenhum banco central ou organização nacional, supranacional ou 
quase nacional, nem é apoiada por ativos tangíveis ou outro crédito, 
nem é uma mercadoria no sentido tradicional dessa palavra.

A Companhia não é responsável por, nem prossegue, a circulação e a 
negociação de tokens da Universe Coin em qualquer mercado. A nego-
ciação de tokens da Universe Coin dependerá apenas do consenso 
sobre seu valor entre os participantes relevantes do mercado. Ninguém 
é obrigado a comprar tokens do Universe Coin de qualquer detentor 
dos tokens da Universe Coin, incluindo os compradores, nem ninguém 
garante a liquidez ou o preço de mercado dos tokens da Universe Coin 
em nenhuma medida a qualquer momento.

Além disso, os tokens da Universe Coin não podem ser revendidos a 
compradores que sejam cidadãos, nacionais, residentes (impostos ou 
outros) e / ou portadores de green card de jurisdições restritas ou a 
pessoas restritas ou a compradores em qualquer outra jurisdição onde 
a compra de tokens possa ser realizada. em violação das leis aplicáveis. 
Consequentemente, a Companhia não pode garantir que haverá 
demanda ou mercado para os tokens Universe Coin ou que o Preço de 
Compra é indicativo do preço de mercado dos tokens Universe Coin 
depois de eles serem disponibilizados para negociação em qualquer 
mercado ou bolsa de criptomoedas. A aquisição e o armazenamento 
de tokens Universe Coin envolve vários riscos, em particular o risco de 
a Companhia não conseguir lançar todas as operações previstas, 
desenvolver sua blockchain e fornecer todos os serviços prometidos.

Portanto, e antes de adquirir os tokens Universe Coin, qualquer usuário 
deve considerar cuidadosamente os riscos, custos e benefícios da 
aquisição dos tokens do Universe Coin e, se necessário, obter qualquer 
conselho independente a esse respeito. Qualquer pessoa interessada 
que não esteja em posição de aceitar ou entender os riscos associados 
à atividade (incluindo os riscos relacionados ao desenvolvimento inicial 
da plataforma Universe Coin) ou quaisquer outros riscos, conforme 
indicado em www.universecoin.io indicado nos Termos e Condições da 
venda em grupo não deve adquirir tokens da Universe Coin.

Os tokens criptográficos, como os tokens Universe Coin, são uma 
tecnologia relativamente nova e dinâmica. Além dos riscos incluídos na 
discussão acima sobre fatores de risco, existem outros riscos associa-
dos à sua compra, manutenção e uso dos tokens Universe Coin, incluin-
do aqueles que a Empresa não pode prever. Esses riscos podem apare-
cer ainda como variações ou combinações imprevistas dos riscos 
discutidos acima.

Ao concluir a Operação Comercial, esses tokens serão emitidos por um 
processo técnico chamado «Blockchain». Este é um protocolo de TI de 

ou outras perdas de qualquer espécie, por delito, contrato ou outro 
meio (incluindo, entre outras, perda de receita, receita ou lucros, ou 
perda de uso ou dados, ou perda de reputação, ou perda de qualquer 
oportunidade económica ou outra de qualquer natureza ou origem), 
decorrente de, ou em conexão com, qualquer aceitação ou confiança 
nas Informações Disponíveis ou em qualquer parte dela por você; e

(l) Todas as representações e garantias acima são verdadeiras, comple-
tas, precisas e não enganosas desde o momento do seu último acesso 
e/ou posse (conforme o caso) das Informações Disponíveis.

RISCOS
Você deve considerar e avaliar cuidadosamente cada um dos seguintes 
fatores de risco e todas as outras informações contidas neste white 
paper antes de decidir comprar os tokens Universe Coin. De acordo 
com o melhor conhecimento e convicção da Companhia, todos os fato-
res de risco que são relevantes para si na tomada de um julgamento 
informado sobre a participação na Venda de Tokens, foram definidos 
abaixo. Se alguma das seguintes considerações, incertezas ou riscos 
materiais se transformarem em eventos reais, os negócios, a posição 
financeira e / ou os resultados das operações da Companhia e a manu-
tenção e o nível de uso dos Tokens de Universe Coin poderão ser mate-
rial e adversamente afetados.

Ações regulatórias podem impactar negativamente os tokens da Uni-
verse Coin e a oferta da Companhia de várias maneiras, incluindo, por 
exemplo, através da determinação de que os tokens da Universe Coin 
são instrumentos financeiros regulamentados que precisam ser regis-
trados na agência reguladora apropriada. Qualquer um desses resulta-
dos pode impedir a empresa de desenvolver completamente a plata-
forma Universe Coin, tokens e outros serviços oferecidos.

Além disso, um regulador pode tomar uma ação contra a Companhia 
se visualizar os tokens Universe Coin e a plataforma da Companhia 
como uma violação da lei existente. Qualquer um desses resultados 
afetaria negativamente a utilidade dos tokens da Universe Coin e / ou 
poderia causar o cancelamento da operação da Companhia.

Antes da venda de tokens, não havia mercado público para tokens de 
Universe Coin. Embora a Companhia possa envidar esforços razoáveis 
para buscar a aprovação da disponibilidade dos tokens Universe Coin 
para negociação numa bolsa ou mercado de criptomoedas, não há 
garantia de que essa aprovação seja obtida. Além disso, mesmo que 
essa aprovação seja concedida por uma bolsa de criptomoedas, não há 
garantia de que um mercado de negociação ativo ou líquido para os 
tokens Universe Coin se desenvolva, ou se desenvolvido, será sustenta-
do depois dos tokens Universe Coin serem disponibilizados para nego-
ciação nesse mercado. Também não há garantia de que o preço de 
mercado dos tokens Universe Coin não caia abaixo do preço de 

código aberto sobre o qual a empresa não tem direitos ou responsabili-
dades em termos de desenvolvimento e operação. Os compradores de 
moedas Universe Coin e os usuários reconhecem e entendem, portan-
to, que a empresa (incluindo seus corpos e funcionários) não assume 
nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante ou 
relacionado à incapacidade de usar os tokens Universe Coin, exceto em 
caso de má conduta intencional ou negligência grave.

A Universe Coin é baseada no protocolo ERC 20. Portanto, qualquer 
mau funcionamento, função não planeada ou operação inesperada do 
protocolo ERC 20 pode fazer com que a rede da empresa ou a App 
Universe Coin funcione mal ou opere de uma maneira que não é espe-
rada. O Ethereum, a unidade de conta nativa do protocolo ERC 20, 
pode, por si só, perder valor de maneira semelhante à Universe Coin e 
também de outras maneiras.
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ção, custos e despesas legais razoáveis) incorridos razoavelmente e 
adequadamente pela Empresa ou por qualquer Representante da Em-
presa, em cada caso por motivo ou em conexão com a colocação ou o 
início de tal ação ou busca de tal reivindicação por você.

Se qualquer disposição ou parte da cláusula de Isenção de Responsa-
bilidade for ou se tornar inválida, ilegal ou inexequível, ela será conside-
rada modificada na extensão mínima necessária para torná-la válida, 
legal e executória. Se tal modificação não for possível, a provisão rele-
vante ou provisão parcial será considerada excluída. Qualquer modifi-
cação ou exclusão de uma provisão ou parte de provisão sob esta 
seção "Isenção de responsabilidade" não afetará a validade e aplicabili-
dade do restante desta seção "Isenção de responsabilidade".

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS, NOTAS CAUTELÁRIAS
Todas as declarações contidas nas Informações Disponíveis, declara-
ções feitas em quaisquer press releases ou em qualquer lugar acessível 
pelas declarações públicas e orais que possam ser feitas pela Empresa 
ou pelos Representantes da Empresa (conforme o caso), que não são 
declarações históricas, constituem "declarações prospectivas". Algu-
mas dessas declarações podem ser identificadas por termos prospecti-
vos, como "objetivo", "alvo", "antecipar", "acreditar", "poder", "esti-
mar", "esperar", "se", "pretender", “Pode”, “planejar”, “possível”, “pro-
vável”, “projeto”, “deveria”, “deveria”, “vontade” ou outros termos simi-
lares. No entanto, esses termos não são os meios exclusivos de identifi-
cação de declarações prospectivas. Todas as declarações relativas à 
posição financeira da Companhia, estratégias de negócios, planos e 
perspectivas do setor em que a Companhia se encontra são declara-
ções prospectivas. Essas declarações prospectivas, incluindo, entre 
outras, declarações sobre rentabilidade e crescimento da receita da 
Companhia, lucratividade e crescimento esperados da receita, pers-
pectivas, futuro, outras tendências esperadas do setor e outros assun-
tos discutidos nas Informações Disponíveis a respeito da Companhia, 
são assuntos que são não factos históricos, mas apenas estimativas e 
previsões. A Empresa não faz representação ou garantia por ter feito 
predições, estimativas ou expectativas com base em qualquer fórmula, 
modelagem ou previsão matemática ou científica, ou ter feito quais-
quer perguntas devidas e adequadas ou ter realizado pesquisas ou 
estudos independentes. Essas declarações prospectivas envolvem 
riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que 
podem fazer com que os resultados futuros reais, desempenho ou 
realizações da Companhia sejam materialmente diferentes de quais-
quer resultados futuros, desempenho ou realizações esperadas, 
expressas ou implícitas por tais procurando declarações. Esses fatores 
incluem, entre outros:

(a) Mudanças nas condições políticas, sociais, económicas e de merca-
do de ações ou criptomoedas e no ambiente regulatório nos países em 

são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus 
respectivos proprietários. O uso deles não implica nenhuma afiliação 
ou endosso por eles. As informações neste documento estão sujeitas a 
alterações ou atualizações sem aviso prévio e não devem ser interpre-
tadas como um compromisso da Empresa.

RESTRIÇÕES REGIONAIS
Dada a falta de qualificações de tokens de criptografia na maioria dos 
países, cada comprador é fortemente aconselhado a realizar uma análi-
se legal e tributária referente à compra e propriedade dos tokens Uni-
verse Coin de acordo com sua nacionalidade e local de residência.

NÃO CONSTITUI ACONSELHAMENTO
Nenhuma parte das Informações Disponíveis deve ser consultoria 
comercial, jurídica e financeira ou tributária sobre a Empresa, os tokens 
da Universe Coin, a venda de Tokens ou qualquer um dos assuntos aos 
quais toda ou parte das Informações Disponíveis se relacionam.

Você deve consultar seu próprio consultor jurídico, financeiro, tributário 
ou outro consultor profissional sobre as informações disponíveis. Você 
deve estar ciente de que pode ser obrigado a arcar com o risco financei-
ro de qualquer compra de tokens por um período indeterminado.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, você renuncia irrevo-
gavelmente e incondicionalmente: (i) todas e quaisquer reivindicações 
(reais ou contingentes e como funcionário, funcionário do escritório ou 
em qualquer outra capacidade qualquer ou que surja) incluindo, sem 
limitação , reivindicações ou relacionadas a questões de exclusão de 
responsabilidade, qualquer pagamento ou reembolso de valores, inde-
nizações ou outros que você possa ter contra a Empresa ou contra 
qualquer um dos Representantes da Empresa; e (ii) liberar e exonerar a 
Empresa e todos os Representantes da Empresa de toda e qualquer 
responsabilidade (de qualquer natureza ou de qualquer outra natureza 
que surja) ou que possam ter sobre você. Se, por qualquer motivo, a 
partir de agora, você iniciar qualquer ação ou processo legal com rela-
ção a qualquer reclamação pretendida a ser liberada e descarregada 
de acordo com este parágrafo ou estes Termos, ou de outra forma 
tentar prosseguir com qualquer reclamação contra a Empresa ou qual-
quer representante da Empresa, então você irrevogavelmente e incon-
dicionalmente compromete-se a indemnizar e manter indemnizados a 
Companhia e todos os Representantes da Companhia sob demanda 
total e contra: (a) Todos os passivos ou perdas sofridos pela Compa-
nhia ou por qualquer Representante da Companhia; e (b) todos os 
custos razoáveis, encargos e despesas razoáveis (incluindo, sem limita-

Por favor, leia esta seção de Isenção de responsabilidade com atenção. 
Por favor, procure aconselhamento profissional independente antes de 
agir sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As moedas da Universe Coin (“Tokens dUniverse Coin”) são tokens que 
permitirão ao usuário acessar o serviço fornecido pela plataforma da 
Universe Coin. Os tokens Universe Coin não têm a qualificação legal de 
um título, uma vez que não concedem nenhum direito a dividendos ou 
juros. A venda de tokens Universe Coin é final e não reembolsável. Os 
tokens da Universe Coin não são ações e não dão direito a participar da 
assembleia geral da Companhia. Os tokens Universe Coin não podem 
ter um desempenho ou um valor específico fora da Plataforma Univer-
se Coin. Os tokens Universe Coin não devem, portanto, ser usados ou 
comprados para fins especulativos ou de investimento. Qualquer 
pessoa que compre Universe Coin expressamente reconhece e declara 
que revisou cuidadosamente as informações disponíveis e compreen-
deu completamente os riscos, custos e benefícios associados à compra 
dos tokens Universe Coin.

As informações a seguir podem estar incompletas e de forma alguma 
implicar uma relação contratual. Embora os autores façam todos os 
esforços para garantir que todas as informações neste whitepaper e 
toda e qualquer informação disponível no site da Universe Coin, o site 
localizado em www.Universecoin.io e a participação na venda de token 
da Universe Coin descrita neste whitepaper sejam precisas, até à data, 
e em conformidade com os requisitos das regras e regulamentos legais 
aplicáveis, esse material não constitui de forma alguma consultoria 
profissional. A Universe Coin (a "Empresa") não garante nem aceita a 
responsabilidade pela precisão, confiabilidade, atualidade (como neste 
Whitepaper) ou integridade deste conteúdo. Os usuários que preten-
dem possuir moedas Universe Coin (“Tokens Universe Coin”) devem 
procurar aconselhamento profissional independente antes de agir 
sobre qualquer uma das informações contidas neste documento.

As informações disponíveis (incluindo o site e este whitepaper) são 
fornecidas "no estado em que se encontram" e sem garantias de qual-
quer tipo, expressas ou implícitas. Você assume toda a responsabilida-
de e risco com relação ao uso das Informações disponíveis e à proprie-
dade de qualquer quantidade de tokens do Universe Coin e seu uso. Se 
a lei aplicável não permitir que toda ou parte da limitação de responsa-
bilidade acima se aplique a si, as limitações se aplicarão a si apenas na 
extensão máxima permitida pela lei aplicável.

Os tokens são tokens de utilidade funcional projetados para a platafor-
ma Universe Coin. Os tokens da Universe Coin não são valores mobiliá-
rios. Se você comprar tokens Universe Coin, sua compra não poderá 
ser reembolsada ou trocada. Todos os nomes e produtos de empresas 

que a Companhia conduz seus negócios e operações;

(b) O risco de a Companhia ser incapaz de executar ou implementar 
suas estratégias de negócios e futuro;

(c) Mudanças nas taxas de juros e nas taxas de câmbio de moedas fidu-
ciárias e criptomoedas;

 (d) mudanças nas estratégias de crescimento antecipado e crescimen-
to interno esperado da Companhia;

(e) Alterações na disponibilidade e taxas pagáveis à Companhia em 
conexão com seus negócios e operações;

(f) Alterações na disponibilidade e salários dos funcionários exigidos 
pela Companhia para levar a cabo os seus negócios e operações;

(g) Mudanças nas preferências dos clientes da Companhia;

(h) Mudanças nas condições competitivas sob as quais a Companhia 
opera e a capacidade da Companhia de competir sob tais condições;

(i) Mudanças nas necessidades futuras de capital da Companhia e na dispo-
nibilidade de financiamento e capital para financiar tais necessidades;

(j) Guerra ou atos de terrorismo internacional ou doméstico;

(k) Ocorrências de eventos catastróficos, desastres naturais e atos de 
Deus que afetam os negócios e / ou operações da Companhia;

(l) Outros fatores fora do controle exclusivo da Companhia; e

(m) Quaisquer riscos e incertezas associados à Empresa e seus negó-
cios e operações, os Tokens, a Venda de Tokens e a confiança em toda 
ou parte das Informações Disponíveis.

Todas as declarações prospectivas feitas por ou atribuíveis à Companhia 
ou a seus representantes são expressamente qualificadas na sua totali-
dade por esses fatores. Dado que os riscos e incertezas que podem fazer 
com que os resultados futuros reais, desempenho ou realizações da 
Companhia sejam materialmente diferentes do esperado, expressos ou 
implícitos nas declarações prospectivas das Informações Disponíveis, 
não deve ser depositada confiança indevida nessas declarações. . Essas 
declarações prospectivas são aplicáveis somente a partir da data de 
publicação do Whitepaper e da data mais recente em que o site foi atua-
lizado. Nem a Companhia, nem os Representantes da Companhia, nem 
qualquer outra pessoa representam, garantem e / ou comprometem-se 
a que os resultados futuros, desempenho ou realizações reais da Com-
panhia sejam os discutidos nessas declarações prospectivas.

Os resultados, desempenho ou realizações reais da Companhia podem 
diferir materialmente dos antecipados nessas declarações prospecti-
vas. Nada contido nas Informações Disponíveis é ou pode ser conside-
rado uma promessa, representação ou compromisso quanto ao 
desempenho futuro ou políticas da Empresa. Além disso, a Empresa se 
exime de qualquer responsabilidade de atualizar qualquer uma dessas 
declarações prospectivas ou de anunciar publicamente quaisquer revi-

sões dessas declarações prospectivas para refletir desenvolvimentos, 
eventos ou circunstâncias futuras, mesmo que novas informações se 
tornem disponíveis ou outros eventos ocorram no futuro.

SEM REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS
A Empresa não faz ou pretende fazer, e por este meio, isenta-se de qual-
quer representação, garantia ou compromisso de qualquer forma para 
qualquer entidade ou pessoa, incluindo qualquer representação, garan-
tia ou compromisso em relação à verdade, precisão e integridade de 
qualquer um dos as informações definidas nas informações disponíveis.

DECLARAÇÕES E GARANTIAS DADAS POR SI ACEDENDO E/OU 
ACEITANDO A POSSE OU COMUNICAÇÃO DE TODAS AS PARTES 
DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS, VOCÊ REPRESENTA E GARANTE 
(E DEVERÁ SER REPRESENTADO E GARANTIDO) À EMPRESA NA 
DATA DE ACESSO OU NA ÚLTIMA DATA EM QUE ACEDEU QUE 
TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS PARTES DAS INFORMAÇÕES 
DISPONÍVEIS OU O SEGUINTE:
(a) você tem mais de 18 (dezoito) anos de idade;

(b) Você concorda e reconhece que os tokens do Universe Coin não 
constituem valores mobiliários, sob qualquer forma, em nenhuma juris-
dição;

(c) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis 
(incluindo o White Paper e o Site) não constituem um prospecto ou 
documento de oferta de qualquer tipo e não se destinam a constituir 
uma oferta de valores mobiliários em qualquer jurisdição ou uma solici-
tação de investimento em valores mobiliários e você não é obrigado a 
firmar nenhum contrato ou compromisso legal vinculativo e nenhuma 
criptomoeda ou outra forma de pagamento deve ser aceita com base 
nas informações disponíveis;

(d) Você concorda e reconhece que nenhuma autoridade reguladora 
examinou ou aprovou as Informações Disponíveis, nenhuma ação foi 
ou será tomada de acordo com as leis, requisitos regulamentares ou 
regras de qualquer jurisdição e a publicação, distribuição ou dissemi-
nação de toda ou qualquer parte parte das Informações disponíveis 
para você não implica que as leis, requisitos ou regras regulamentares 
aplicáveis foram cumpridas;

(e) Você concorda e reconhece que as Informações Disponíveis, o com-
promisso e / ou a conclusão da Venda de Tokens ou a negociação 
futura dos Tokens em qualquer bolsa ou mercado (regulamentado, não 
regulamentado, primário, secundário ou outro) não devem ser inter-
pretado, interpretado ou considerado por você como uma indicação 
dos méritos da Empresa, dos Tokens Universe Coin, da Venda de 
Tokens ou das Informações Disponíveis;

(f) A distribuição ou disseminação das Informações Disponíveis, qual-

quer parte ou cópia das mesmas, ou a aceitação das mesmas por você, 
não é proibida ou restrita pelas leis, regulamentos ou regras aplicáveis 
em sua jurisdição e sempre que houver restrições em relação se a 
posse for aplicável, você observou e cumpriu todas essas restrições às 
suas próprias custas e sem responsabilidade perante a Companhia;

(g) Você concorda e reconhece que, no caso em que deseja comprar 
quaisquer Tokensda Universe Coin, os Tokens Universe Coin não devem 
ser entendidos, interpretados, classificados ou tratados como:

(i) Qualquer tipo de moeda ou mercadoria;

(ii) Debêntures ou ações emitidas por qualquer pessoa ou entidade 
(seja a Companhia ou não);

(iii) direitos, opções ou derivados relativos a tais debêntures ou ações;

(iv) Direitos sob um contrato por diferenças ou sob qualquer outro 
contrato cujo objetivo ou objetivo pretendido seja garantir um lucro ou 
evitar uma perda;

(v) Unidades num esquema de investimento coletivo;

(vi) Unidades numa relação de negócios;

(vii) Derivados de unidades numa relação de negócios;

(viii) Qualquer outra garantia ou classe de valores mobiliários; ou

(ix) Qualquer tipo de investimento (como tal termo é definido pela Lei 
de Serviços Financeiros (Investimentos e Serviços Fiduciários) 1989-47 
de Gibraltar (conforme emendada ou reencenada de tempos em 
tempos) ou como tal termo pode ser interpretado sob legislação 
semelhante em qualquer outra parte do mundo);

(h) Você está ciente e entende que não é elegível para comprar quais-
quer Tokens da Universe Coin ou acessar as Informações Disponíveis se 
for cidadão, nacional, residente (imposto ou não) e / ou titular de green 
card de uma Jurisdição Restrita ou se você for uma pessoa restrita;

(i) Você possui um grau básico de entendimento da operação, funcio-
nalidade, uso, armazenamento, mecanismos de transmissão e outras 
características materiais de criptomoedas, sistemas de software basea-
dos em blockchain, carteiras de criptomoeda ou outros mecanismos de 
armazenamento de token relacionados, tecnologia blockchain e tecno-
logia de contrato inteligente;

(j) Você está ciente e entende que, no caso de desejar comprar quais-
quer Tokens Universe Coin há riscos associados a:

(A) a Companhia e seus negócios e operações;

(B) os Tokens da Universe Coin;

(C) a venda de tokens; e

(D) confiar ou agir sobre toda ou parte das Informações Disponíveis;

(k) Você concorda e reconhece que a Companhia não é responsável 
por quaisquer perdas indiretas, especiais, incidentais, consequenciais 

compra original ou da emissão (o "Preço de Compra"). O Preço de 
Compra pode não ser indicativo do preço de mercado dos tokens Uni-
verse Coin depois de eles serem disponibilizados para negociação no 
mercado. Um token Universe Coin não é uma moeda emitida por 
nenhum banco central ou organização nacional, supranacional ou 
quase nacional, nem é apoiada por ativos tangíveis ou outro crédito, 
nem é uma mercadoria no sentido tradicional dessa palavra.

A Companhia não é responsável por, nem prossegue, a circulação e a 
negociação de tokens da Universe Coin em qualquer mercado. A nego-
ciação de tokens da Universe Coin dependerá apenas do consenso 
sobre seu valor entre os participantes relevantes do mercado. Ninguém 
é obrigado a comprar tokens do Universe Coin de qualquer detentor 
dos tokens da Universe Coin, incluindo os compradores, nem ninguém 
garante a liquidez ou o preço de mercado dos tokens da Universe Coin 
em nenhuma medida a qualquer momento.

Além disso, os tokens da Universe Coin não podem ser revendidos a 
compradores que sejam cidadãos, nacionais, residentes (impostos ou 
outros) e / ou portadores de green card de jurisdições restritas ou a 
pessoas restritas ou a compradores em qualquer outra jurisdição onde 
a compra de tokens possa ser realizada. em violação das leis aplicáveis. 
Consequentemente, a Companhia não pode garantir que haverá 
demanda ou mercado para os tokens Universe Coin ou que o Preço de 
Compra é indicativo do preço de mercado dos tokens Universe Coin 
depois de eles serem disponibilizados para negociação em qualquer 
mercado ou bolsa de criptomoedas. A aquisição e o armazenamento 
de tokens Universe Coin envolve vários riscos, em particular o risco de 
a Companhia não conseguir lançar todas as operações previstas, 
desenvolver sua blockchain e fornecer todos os serviços prometidos.

Portanto, e antes de adquirir os tokens Universe Coin, qualquer usuário 
deve considerar cuidadosamente os riscos, custos e benefícios da 
aquisição dos tokens do Universe Coin e, se necessário, obter qualquer 
conselho independente a esse respeito. Qualquer pessoa interessada 
que não esteja em posição de aceitar ou entender os riscos associados 
à atividade (incluindo os riscos relacionados ao desenvolvimento inicial 
da plataforma Universe Coin) ou quaisquer outros riscos, conforme 
indicado em www.universecoin.io indicado nos Termos e Condições da 
venda em grupo não deve adquirir tokens da Universe Coin.

Os tokens criptográficos, como os tokens Universe Coin, são uma 
tecnologia relativamente nova e dinâmica. Além dos riscos incluídos na 
discussão acima sobre fatores de risco, existem outros riscos associa-
dos à sua compra, manutenção e uso dos tokens Universe Coin, incluin-
do aqueles que a Empresa não pode prever. Esses riscos podem apare-
cer ainda como variações ou combinações imprevistas dos riscos 
discutidos acima.

Ao concluir a Operação Comercial, esses tokens serão emitidos por um 
processo técnico chamado «Blockchain». Este é um protocolo de TI de 

ou outras perdas de qualquer espécie, por delito, contrato ou outro 
meio (incluindo, entre outras, perda de receita, receita ou lucros, ou 
perda de uso ou dados, ou perda de reputação, ou perda de qualquer 
oportunidade económica ou outra de qualquer natureza ou origem), 
decorrente de, ou em conexão com, qualquer aceitação ou confiança 
nas Informações Disponíveis ou em qualquer parte dela por você; e

(l) Todas as representações e garantias acima são verdadeiras, comple-
tas, precisas e não enganosas desde o momento do seu último acesso 
e/ou posse (conforme o caso) das Informações Disponíveis.

RISCOS
Você deve considerar e avaliar cuidadosamente cada um dos seguintes 
fatores de risco e todas as outras informações contidas neste white 
paper antes de decidir comprar os tokens Universe Coin. De acordo 
com o melhor conhecimento e convicção da Companhia, todos os fato-
res de risco que são relevantes para si na tomada de um julgamento 
informado sobre a participação na Venda de Tokens, foram definidos 
abaixo. Se alguma das seguintes considerações, incertezas ou riscos 
materiais se transformarem em eventos reais, os negócios, a posição 
financeira e / ou os resultados das operações da Companhia e a manu-
tenção e o nível de uso dos Tokens de Universe Coin poderão ser mate-
rial e adversamente afetados.

Ações regulatórias podem impactar negativamente os tokens da Uni-
verse Coin e a oferta da Companhia de várias maneiras, incluindo, por 
exemplo, através da determinação de que os tokens da Universe Coin 
são instrumentos financeiros regulamentados que precisam ser regis-
trados na agência reguladora apropriada. Qualquer um desses resulta-
dos pode impedir a empresa de desenvolver completamente a plata-
forma Universe Coin, tokens e outros serviços oferecidos.

Além disso, um regulador pode tomar uma ação contra a Companhia 
se visualizar os tokens Universe Coin e a plataforma da Companhia 
como uma violação da lei existente. Qualquer um desses resultados 
afetaria negativamente a utilidade dos tokens da Universe Coin e / ou 
poderia causar o cancelamento da operação da Companhia.

Antes da venda de tokens, não havia mercado público para tokens de 
Universe Coin. Embora a Companhia possa envidar esforços razoáveis 
para buscar a aprovação da disponibilidade dos tokens Universe Coin 
para negociação numa bolsa ou mercado de criptomoedas, não há 
garantia de que essa aprovação seja obtida. Além disso, mesmo que 
essa aprovação seja concedida por uma bolsa de criptomoedas, não há 
garantia de que um mercado de negociação ativo ou líquido para os 
tokens Universe Coin se desenvolva, ou se desenvolvido, será sustenta-
do depois dos tokens Universe Coin serem disponibilizados para nego-
ciação nesse mercado. Também não há garantia de que o preço de 
mercado dos tokens Universe Coin não caia abaixo do preço de 

código aberto sobre o qual a empresa não tem direitos ou responsabili-
dades em termos de desenvolvimento e operação. Os compradores de 
moedas Universe Coin e os usuários reconhecem e entendem, portan-
to, que a empresa (incluindo seus corpos e funcionários) não assume 
nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante ou 
relacionado à incapacidade de usar os tokens Universe Coin, exceto em 
caso de má conduta intencional ou negligência grave.

A Universe Coin é baseada no protocolo ERC 20. Portanto, qualquer 
mau funcionamento, função não planeada ou operação inesperada do 
protocolo ERC 20 pode fazer com que a rede da empresa ou a App 
Universe Coin funcione mal ou opere de uma maneira que não é espe-
rada. O Ethereum, a unidade de conta nativa do protocolo ERC 20, 
pode, por si só, perder valor de maneira semelhante à Universe Coin e 
também de outras maneiras.


