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Disclaimer:
Ang Eurno ENO token ay hindi isang representasyon na bahagi ng may-ari sa proyekto ng Eurno
bilang isang samahan, o ito ay isang representasyon na bahagi ng mga may-ari sa mga passive
income streams na nabanggit sa loob ng dokumentong ito. Ang Eurno ENO token ay hindi isang
representasyon ng anumang halaga sa pera at ang tampok na sinasabing 'cash-out' na binanggit sa
loob ng dokumentong ito ay may kaugnayan lamang tungkol sa mga token ng ENU, sa ratio na
nabanggit sa loob.

Dapat din itong pansinin na ang Eurno ENO sa tampok na 'cash-out' ng ENU na binanggit sa loob
ng dokumentong ito ay napapailalim sa legal na regulasyon at, kung ang naaangkop na lehislatura
ay nagbabawal sa iminungkahing function, ang pag-andar ay maaaring iwanan.

Dapat pansinin na ang organisasyon ng Eurno ay laging sundin ang patakaran ng batas na
naaangkop dito, upang mapangalagaan ang mga interes ng aming komunidad na may hawak na
token.

Tulad ng nabanggit sa loob ng mga nilalaman ng dokumentong ito, ang ENO token ay isang
representasyon ng 'timbang' ng isang may-ari sa mga balak na communal na mangyayari sa
prospective na Eurno voting dApp, kapag ito ay inilabas.

1. Abstract
Ang proyekto ng Eurno ay isang inisyatibong nilikha ng isang bagay na isang Disenteng
organisasyon (somethingdecent.co.uk) na naglalayong magdala ng direktang demokrasya sa sektor
ng charitable venture sa pamamagitan ng paggamit ng isang hindi pinagkakatiwalaan cryptocurrency
at blockchain technology. Ang proyekto ng Eurno ay isa na pamamahalaan ng demokratiko sa
pamamagitan ng paghahanap ng payo mula sa komunidad ng mga may hawak ng token. Ang
pamamahala ay ipapatupad sa pamamagitan ng pasadyang Eurno dApp, na ilalabas sa ibang araw.

Ang proyekto ng Eurno ay nilikha bilang isang paraan ng pagbibigay ng masa mula sa buong mundo
na may kakayahang direktang idalangin sa mga pakikipagsapalaran ng kawanggawa na lubos nilang
nadarama, samantalang pinapadali rin ang kakayahang aktibong magpasya kung aling mga kapakipakinabang na pakikipagsapalaran ang maisasakatuparan ng Eurno proyekto.

Upang kontrahin ang pabagu-bago ng likas na katangian ng merkado ng cryptocurrency, at ang di
mahuhulaan na likas na katangian ng mga kawanggawa na pinondohan lamang sa pamamagitan ng
donasyon, ang Eurno token (na ibibigay ng proyekto ng Eurno) ay itinakda upang maging isang
cryptocurrency na sinusuportahan ng isang bilang ng mga passive income mga stream, tulad ng mga
producer ng bloke, mga node ng testigo, masternode at mga donasyon ng kalooban (ginawa sa May
Disenteng, para sa mga artikulo na inilathala sa website). Ang eksaktong pagkasira ng pagpopondo
para sa proyekto ng Eurno ay makikita sa loob ng dokumentong ito.

Ang Eurno token ay isa na hindi ipamamahagi sa pamamagitan ng isang ICO (Initial Coin Offering).
Sa halip ito ay nakatakda na malayang ipinamamahagi sa pamamagitan ng isang natatanging airdrop
dApp na naka-host sa eurno.org website.
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2. Introduksyon
Sa kasalukuyan, ang mga demokratikong sistema sa lugar sa buong binuo bansa ay hindi nagbibigay
ng mga tao na may tunay na kalayaan, o anumang tunay na pagkakataon na magkaroon ng
direktang epekto sa pag-uugali at pagkilos ng kanilang mga pamahalaan.

Habang ang mga pamahalaan ay madalas na naglilista ng kanilang mga patakaran tungkol sa
paggasta at mga kurso ng pagkilos, kakaunti lamang ang nananatili sa mga itinataya na numero o
natanto ang mga ipinangakong proyekto. Ang patuloy na labis na paggasta ng pamahalaan ay
inilagay ang karamihan ng mga mamamayan, sa buong mundo, sa isang sitwasyon kung saan sila
ay nagbabayad ng mas mataas na mga buwis kaysa sa kayang bayaran nila. Ang malubhang buwis,
pangkalahatang pagsasalita, ay nagpapatuloy sa pagpopondo ng maluho na pamumuhay para sa
mga nasa kapangyarihan habang ang kalagayang pinansiyal ng average na nagbabayad ng buwis
ay makikita ang mga ito na inilagay nang mas mababa sa linya ng kahirapan o, sa ikatlong mundo,
mas mababa sa ibaba nito.

Ang kawalan ng kakayahan ng anumang populasyon ng isang bansa upang pilitin ang inihalal na
pamahalaan upang aktwal na magpatupad ng kanilang manipesto ay palaging isang isyu. Ito ay
maaaring arguably kung ano ang humantong sa kasalukuyang sentralisadong pinansiyal at
pampulitikang sistema na naghahanap upang matupad ang mga agenda ng mayaman sa piling tao
sa mundo, sa halip na humuhubog sa kanilang gobyerno batay sa kung ano ang pinakamahusay
para sa masa.

Ang mga tradisyunal na organisasyon ng kawanggawa ay nagsisikap na mapawi ang hindi pantay na
pamamahagi ng yaman sa pamamagitan ng paggamit ng mga pondong ibinibigay ng
pangkalahatang publiko at mayayamang mga korporasyon (ang mga "charitable" na donasyong ito
ay maaaring gamitin bilang isang 'write-off tax').
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Habang ang intensyon ng mga tradisyonal na kawanggawa ay isang marangal, ang tagumpay ng
kanilang pakikipagsapalaran ay lubos na nakasalalay sa kakayahan ng mga namamahala upang
labanan ang kasakiman at katiwalian na humantong sa kanilang sariling kapakinabangan. Madalas
na masusumpungan na ang mga namamahala sa ilan sa mga pinaka-tanyag na mga kawanggawa
sa buong mundo ay nasangkot sa mga iskandalo sa mataas na profile. Ang ganitong uri ng
negatibong publisidad ay nagbabanta sa pagtitiwala ng publiko sa mga kawanggawa, sa huli ay
sinasaktan ang mga nangangailangan ng suporta sa karamihan.

3. Problema
Ang paniwala ng isang borderless currency ay ang paksa ng maraming mga debate sa nakaraan,
lalo na sa loob ng cryptocurrency industriya. Gayunpaman, ilang mga bansa ang tunay na
nakikinabang mula sa paglikha ng isang solong pamilihan ng pera (tulad ng pera ng Euro) at ang
karamihan sa mga borderless' na mga cryptocurrency ay naging walang silbi na pagpump at
dump scheme, o mga proyekto ng pang-scam na walang tunay na layunin.

Ang mga pera tulad ng Euro, tumulong sa pagbawas ng mga bayarin sa pagitan ng mga bansa na
nag-transact dito at ang EU Common Market ay nagbibigay ng puwang para sa libreng kalakalan sa
pagitan ng mga kalahok na bansa. Ang dalawang konsepto na ito ay magkakaroon ng ilang paraan
sa paglikha ng isang sentralisadong elite na mga tao na hindi nakakabit mula sa iba pang bahagi ng
mundo, at mga kalayaang pinansyal ng mga mamamayan ng negatibong epekto.

Ang mga tao ay kasalukuyang nasa sitwasyon kung saan ang ating kalayaan na lumipat sa pagitan
ng mga bansa ay naapektuhan ng negatibong epekto ng maraming mga salik na nagreresulta mula
sa modernong lipunan. Ang pinaka-kilalang mga kadahilanang ito, na kung saan ay pumipigil sa
aming geographic na kilusan, ay ang pinansiyal na gastos na natamo bilang resulta ng paglalakbay.

Ang isa pang pangunahing pinansiyal na pasanin ng tao ay nagpapatotoo kapag naglalakbay ay sa
pamamagitan ng pagkilos ng pag-convert ng mga pera. Habang maraming mga pinansiyal na
institusyon ay nagbibigay ng opsyon para sa paggamit ng 'bayad na bayad' kapag sa ibang bansa,
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ang karaniwang gumagamit ay nawalan ng halaga pagdating sa halaga ng palitan (na karaniwang
tinutulungan sa pinansiyal na institusyon).

Bagaman ang pagiging naka-lock sa heograpiya ay isang malaking isyu sa kanyang sarili, ang
pinagbabatayan ng kahirapan sa pananalapi na nagiging sanhi nito ay isang mas malaking problema
na kailangan upang malutas ang binuo ng mundo. Sa kasalukuyan ay tinatayang halos kalahati ng
populasyon ng mundo ay kasalukuyang naninirahan sa ibaba ng linya ng kahirapan, kumikita ng mas
mababa sa $ 2.50 USD bawat araw, habang halos isang ikalimang populasyon sa mundo ay nakatira
sa matinding kahirapan, kumikita ng mas mababa sa $ 1.25 USD bawat araw. -1

Ang mga bansang itinuturing na isang pangatlong katayuan sa mundo ay, sa pangkalahatan, ang
mga lokasyon kung saan ang matinding kahirapan ay pinakamalaki. Bilang resulta ng matinding
kahirapan ito ay hindi pangkaraniwan upang makita na ang mga katutubong tao sa mga lokal na
nayon at mga bayan (sa labas ng mga tourist hotspot ng kanilang bansa), ay walang access sa mga
pangunahing pangangailangan na mahalaga sa buhay, tulad ng:
• Malinis na tubig para sa pag-inom
• Mga sistema ng dumi sa alkantarilya
• Regular at nagtatrabaho ng mga sistema ng koleksyon ng basura / basura
• Pag-access sa mga showering facility para sa layunin ng personal na kalinisan
• Isang ligtas na bahay na may lockable door
• Ligtas at kalinisan na mga pasilidad sa pagluluto / pagkain
Madalas na natagpuan na ang mataas na antas ng matinding kahirapan ay humahantong sa
deforestation ng mga malalaking lugar ng lupa na kung saan ay magiging tahanan ang isang
kasaganaan ng mga hayop, pati na rin ang kababalaghan ng poaching para sa pinansiyal na
pakinabang. Kadalasan ay natagpuan na ang mga poachers, ay natagpuan ang kanilang mga sarili
sa sitwasyon dahil sa isang kumbinasyon ng kanilang mga personal na pinansiyal na kahirapan, at
ang mataas na halaga na mayayamang tao na inilagay sa partikular na hayop, o mga bahagi, sila
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ay pinapatay sa pamamagitan ng pangangaso.2

1 https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-global-poverty
2 https://borgenproject.org/the-effect-global-poverty-has-on-wildlife/

Ang pagnanakaw at pagkalbo ng gubat ay hindi lamang ang mga negatibong epekto sa buhay ng
hayop dahil sa matinding kahirapan. Kadalasan ay natagpuan na ang mga alagang hayop, tulad ng
mga aso, ay din malaki ang apektado ng matinding kahirapan, inabandona ng kanilang mga may-ari
o iniwan upang malayang maglibot. Ang mga ito ay nagresulta sa mga ligaw na tuta na ipinanganak
na kung saan, sa turn, ay natitira sa gutom at mga sakit sa kontrata, tulad ng rabies o mange, na
kumakalat sa pamamagitan ng komunidad, dahil sa mga katakut-takot na kondisyon nito.3

Ang mga tradisyonal na kawanggawa ay may ilang paraan upang tulungan ang mga
nangangailangan ng tulong sa pananalapi ngunit umaasa sila sa pagtitiwala at bilang isang resulta,
ay madaling kapitan sa katiwalian. Kung ang katiwalian ay natuklasan ito ay karaniwang
magreresulta sa pinansiyal na pag-back na nakuha 4, sa huli, nakakaapekto sa mga
nangangailangan ng tulong.

4. Kasalukuyang Solusyon
Bilang pagsulat ng dokumentong ito walang direktang demokratikong mga kawanggawa o mga
cryptocurrency. Ang tanging kasalukuyang solusyon sa demokratikong kawanggawa ay maaaring
sinabi na ang "Root Project" gayunpaman, ang kanilang sistema ay higit pa sa isang plataporma sa
pagpopondo para sa mga kawanggawa. 5
‑

Ang iba pang mga kumpanya na maaaring sabihin na sinusubukan na matugunan ang parehong
mga isyu ng proyekto Eurno ay ang mga na tumutuon sa pamamahagi ng isang form ng unibersal na
pangunahing kita sa mga mamamayan ng mundo, halimbawa: Mannabase 6-, Swift Demand -7 at,
sa ang hinaharap, Enumivo (UBI) 8-.
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Gayunpaman, ang mga layunin ng mga issuer ng pagbayad ng UBI ay naiiba sa mga proyekto ng
Eurno dahil ang mga ito ay nagbibigay lamang ng regular na kita sa mga nagrerehistro at
tumatanggap ng pag-apruba mula sa kani-kanilang mga platform.

3 http://support.michiganhumane.org/site/News2?page=NewsArticle&id=11701&news_iv_ctrl=2261
4 http://www.bbc.co.uk/news/uk-43121833
5 https://www.rootproject.co/
6 https://www.mannabase.com/
7 http://swiftdemand.com/
8 http://enumivo.org/

Ang isang kasalukuyang solusyon sa isyu ng transparency tungkol sa mga pakikipagsapalaran sa
kawanggawa ay nakasalalay sa kapwa cryptocurrency "Giftcoin". Ang layunin ng proyekto na
"Giftcoin" ay gamitin ang blockchain technology upang matiyak na ang mga donasyon na ginawa sa
mga tradisyunal na charity na kasama ang kanilang sistema ay ganap na napapatunayan sa
pamamagitan ng blockchain technology. Susubukan din nilang patunayan ang anumang mga
pakikipagsapalaran ng kawanggawa na nagsasabi na ang mga kawanggawa ay nagsisikap na
kumpletuhin bilang isang paraan ng pagtiyak ng pagtitiwala sa komunidad na namimigay
donasyon.9
‑

Muli, bilang maringal ang solusyon na ito, hindi ito nagbibigay ng direktang demokratikong diskarte
sa mga pakikipagsapalaran ng kawanggawa na ipapamigay ng proyekto ng Eurno, ni nagbibigay ito
ng anumang donasyon sa pinansya. Ang pagdaragdag sa kakulangan ng donasyon sa pananalapi
ng sarili nitong proyekto ng Giftcoin ay isa na pinopondohan sa pamamagitan ng pampublikong ICO
at pamumuhunan sa equity.1 0
‑

Sa wakas ang paggamit ng mga tradisyonal na kawanggawa tulad ng Oxfam, Unicef at ang Red
Cross at iba pa ay nangangailangan ng mga donor na maglagay ng malaking halaga ng pagtitiwala
sa mga taong kontrolado ng kumpanya at, din, pinipigilan ang mga donor mula sa aktwal na
pagpapasya nang eksakto kung paano ginagamit ang kanilang pera .
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5. Solusyon
Ang solusyon sa mga problema na naka-highlight sa loob ng dokumentong ito, tulad ng nakikita ng
koponan sa pag-unlad ng Eurno, ang natitira sa isang tunay na desentralisadong digital na asset na
kumakatawan sa sinasabi ng isang may-ari sa demokratikong mga pakikipagsapalaran ng
kawanggawa na isinagawa ng proyekto ng Eurno.

Ang intensyon ng proyekto ng Eurno ay ang paggamit ng direktang demokratikong diskarte sa
kawanggawa, upang pahintulutan ang komunidad ng Eurno na magpasya kung anong mga isyu ang
nararamdaman nilang kailangang matugunan bilang isang bagay
prayoridad. Sa pamamagitan ng paggawa nito ito ay naisip na ang mga tao ay magiging mas handa
upang mag-abuloy sa isang dahilan na kanilang binotohan sa.
9 https://www.giftcoin.org/
10

https://www.giftcoin.org/salestatement/

Bilang ang Eurno token ay pamamahalaan din sa pamamagitan ng paggamit ng Eurno voting dApp
(kapag ito ay binuo) ang kumpanya mismo ay isa ring direktang demokratiko. Muli, ang pagbibigay
ng masa na may dahilan upang suportahan ang proyekto.

Hindi tulad ng mga sistema ng pagboto sa real-world, ang hindi maiiwas na kalikasan ng teknolohiya
ng blockchain ay nagsisiguro na mayroong isang sistema ng hindi pinagkakatiwalaan ng pagboto sa
lugar na may data na madaling mapapatunayan. Ang lahat ng mga transaksyon na ginawa sa
anumang mga pangunahing wallet ng developer ay magagamit ng publiko upang matiyak na walang
anumang foul play sa kanilang ngalan.

Dahil sa pabagu-bago ng likas na katangian ng merkado ng cryptocurrency ang Eurno token ay
simula na maibabalik ng 100,000 mga token ng Enumivo (na donasyon ng koponan ng pag-unlad ng
Eurno), at makakatanggap ng isang malaking porsyento ng kita mula sa masternodes, mga producer
ng bloke at mga node ng testigo na pinamamahalaan sa pamamagitan ng Eurno development team.
Ang Eurno token ay makikinabang din sa pagtanggap ng 15% ng mga donasyon ng kaloob na
ginawa sa website na May Kaukulang bagay bilang kapalit ng mga artikulo na inilathala.
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Sa pamamagitan ng pag-backing sa Eurno token na may Enumivo, iniisip na ang Eurno ay laging
may pinakamababang base base laban sa ENU token, na nagbibigay ng paunang anyo ng
pagkatubig at katatagan. Iniisip din na ang pagbibigay ng iba't ibang mga passive income streams
para sa proyekto ng Eurno ay magdaragdag sa katatagan ng parehong token at ng proyekto.

Dahil sa likas na katangian ng teknolohiya ng blockchain ang Eurno token ay palaging magiging
desentralisado na token. Kapag ito ay naka-host sa Ethereum blockchain, bilang isang ERC20 token,
ang Ethereum network ay titiyakin na ang token ay maaaring mabilis na mailipat globally para sa
isang mababang bayad sa transaksyon.

Kapag ang Eurno token ay matagumpay na inilipat sa Enumivo blockchain posible para sa mga may
hawak na token sa globally ilipat ang kanilang mga token nang walang bayad at halos agad.
Magkakaroon ito ng ilang paraan upang mabawasan ang pasanin na nakatagpo ng mga nagnanais
na maglakbay sa iba't ibang mga bansa, o magpapadala ng mga pondo sa kanilang mga mahal sa
buhay.

Tulad ng Eurno token ay isa na nakatakda na ma-backed sa pamamagitan ng isang bilang ng mga
cryptocurrencies ito ay isa na kung saan ay sa wakas magbigay ng mga gumagamit na may isang
'cash out' function na nagbibigay-daan sa isang Eurno token holder na agad ibenta ang kanilang
Eurno pabalik sa proyekto Eurno sa isang presyo (sa ENU) na may kaugnayan sa bilang ng mga
token na gaganapin sa kontrata ng Eurno, sa panahon ng pag-withdraw. Ito ay isa pang aspeto ng
Eurno token na tutulong sa mga miyembro ng komunidad ng Eurno kung nais nilang palitan ang
kanilang posisyon nang walang palitan.

5.1.

Eurno Voting dApp

Sa isang pagtatangka upang maiwasan ang foul play sa pagboto dApp, ang koponan ng Eurno ay
gagawing isang paraan ng pagtiyak na ang Eurno komunidad ay napatunayan na, ito ay maaaring
humantong sa isang KYC (Know Your Customer) na kinakailangan upang maghain ng isang boto.
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Dapat na ito ang kaso na ito ay inihayag sa pamamagitan ng opisyal na platform ng Eurno
panlipunan.
Ang pagboto sa loob ng Eurno dApp ay mabibigyan ng takip. Nangangahulugan ito na ang mga
gumagamit na may hanggang sa 230 Eurno - ang halaga ng unang airdrop ng Eurno - ay magkakaroon
ng mas malakas na boto kaysa sa mga may mas kaunting mga token kaysa sa mga ito. Gayunpaman,
halimbawa, ang isang user ay may 460 Eurno ang kanilang boto ay magdadala ng parehong timbang
bilang isang user na may 230 Eurno.

Ang weighting cap ay ipinakilala upang maiwasan ang isang epekto kung saan ang isang napiling
ilang tao ay maaaring makontrol ang isang makabuluhang bahagi ng Eurno upang malampasan ang
boto ng masa. Ito rin ay isang pagtatangka na pigilan ang hindi pangkaraniwang bagay ng isang 36%
na karamihan na nilikha ng "first past the post" na elektoral na sistema sa lugar sa karamihan ng mga
pamahalaan, sa isang developed world.

Ang lahat ng mga boto na gaganapin sa Eurno voting dApp ay sasailalim sa pinakamababang margin
ng panalo. Ang mga boto na determinadong magkaroon ng isang mas mataas na kabuluhan sa
pangkalahatang pamamahala ng proyekto, o isang napiling charitable venture, ay kinakailangan na
manalo ng kanilang boto na may makabuluhang margin ng hindi bababa sa 25% upang maging
matagumpay.

Kung ang isang makabuluhang boto ay hindi makakapagbigay ng isang desisyon ng karamihan, na
nakakatugon sa pamantayan ng margin, ito ay sasailalim sa isang re-boto yugto na kung saan ay
magpatibay ng isang brst out of three' na diskarte.

Ang Eurno voting dApp ay ang tanging pinagkukunan ng komunal na pamamahala para sa proyekto
ng Eurno at sa mga pakikipagsapalaran nito. Magkakaloob ito ng mga may hawak na may
kakayahang magmungkahi ng mga kapaki-pakinabang na pakikipagsapalaran upang bumoto sa
gayundin sa isang paraan ng paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan at paggawa ng mga mungkahi
tungkol sa pamamahala ng proyektong Eurno.
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Ang dApp ay magiging tanging lugar kung saan ang komunidad ng Eurno ay makakaboto sa
paggamit ng mga pondo na inilaan sa mga nababaluktot na mga wallet, at ang paraan kung saan
ang pangalawang bahagi ng pamamahagi ng 9.5 milyong mga token ay ibibigay.

5.2.

Cash-out Function

Tulad ng nabanggit, ang proyekto ng Eurno ay maghahatid sa komunidad nito sa pamamagitan ng
pagkuha ng pera mula sa komunidad ng Eurno nang hindi gumamit ng cryptocurrency exchange. Sa
pamamagitan ng pag-back sa ENO token na may paunang suplay ng 100,000 ENUMIVO ito ay
laging may isang minimum na halaga ng hindi bababa sa 0.002 ENUMIVO bawat ENO token.

Ang koponan ng pag-unlad ng Eurno ay nagpasya na, upang maiwasan ang posibilidad ng kontrata
ng Eurno na ma-emptied, ang halaga ng cash-out ng isang Eurno token sa loob ng dApp ay palaging
kinakalkula gaya ng sumusunod: (Kabuuang ENU sa Eurno Contract / Total ENO supply) / 2 * bilang
ng ENO na natubos.

Ang function ng cash-out ng Eurno ay hindi magagamit sa paglulunsad ng Eurno token. Magiging
available ito sa isang petsa sa hinaharap, matapos ang proyekto ng Eurno ay lumipat sa Enumivo
blockchain at inilabas ang eksklusibong pagboto dApp.

6. Detalye ng Token
Ang Eurno token ay kakatawanin ng ticker na "ENO" at magsisimula ng buhay bilang isang ERC20
token sa Ethereum blockchain. Ang smart contract ng token ay pasadyang naka-code upang
payagan ang isang ganap na libreng pamamahagi na gagawin sa dalawang yugto. Ang unang yugto
ay makakakita ng 23 milyong ENO na walang bayad sa lahat na nais magbayad ng gas upang
makuha ang kanilang mga token, at ang pangalawang yugto ay makakakita ng 9.5 milyong ENO na
ibinahagi sa pamamagitan ng isang pamamaraan na kung saan ay pagpapasyahan pagkatapos ng
pagtukoy sa komunidad ng Eurno, post distribution ng phase 1. Ang pangkalahatang halaga ng
malayang ipinamamahagi ng mga token ng ENO ay magkakaroon ng kabuuang 32.5 milyong mga
token.
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Ang balanse ng ENO na may hawak ng token ay isang representasyon ng timbang ng may-hawak ng
token o kung tawaging ‘token holder’ sa demokratikong boto na gaganapin sa loob ng Eurno dApp.
Kahit na ang halaga ng token ay ligtas sa pondo ng Eurno, na sinimulan ng koponan ng pag-unlad
ng Eurno, ang token ay hindi dapat ituring bilang representasyon ng anumang kayamanan sa
pananalapi, o representasyon ng isang stock / share sa proyekto ng Eurno.

Ang tanging layunin ng ENO ay gagamitin sa loob ng iminungkahing pagboto na dApp na tutukoy sa
landas ng mga pakikipagsapalaran ng kawanggawa na isinagawa ng proyekto ng Eurno.

6.1.

Distribusyon

Tulad ng nabanggit sa itaas, ang ENO token ay malayang ipamamahagi sa dalawang yugto, ang
unang yugto ng paghahabol sa sarili na airdrop at pangalawang yugto na kung saan ay
pagpapasyahan ng komunidad.

Ang koponan ng Eurno development ay nagpasya na ang pinaka-demokratikong paraan ng
pamamahagi ng ikalawang round ng mga token ng ENO ay upang payagan ang unang yugto ng mga
may hawak ng token ng Eurno o ‘token holder’ na bumoto sa paraan ng pamamahagi pagkatapos ng
pagpapalabas ng Eurno voting dApp.

Ang layunin ng pangalawang pamamahagi ay upang madagdagan ang kamalayan ng proyekto ng
Eurno at upang maakit ang mga bagong miyembro sa komunidad. Habang ang focus ay sa paglikha
ng mga bagong miyembro ng komunidad ang koponan ng Eurno o ‘Eurno team’ ay bukas sa ideya
na gagantimpalaan ang kasalukuyang mga may hawak ng ENO na may maliit na bahagi ng
pangalawang pamamahagi ng allowance.

Ang pangalawang distribusyon ay hindi mangyayari hanggang ang ENO token ay matagumpay na
mailipat mula sa pagiging isang ERC20 token sa isang token sa Enumivo blockchain, ang lahat ng
ERC20 Eurno na mga token ay sinunog, at ang Eurno voting dApp ay matagumpay na nailabas.
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6.1.1. Airdrop
Ang Eurno smart contract ay na-code sa isang paraan na nagpapahintulot sa mga gumagamit na iclaim ang kanilang share ng airdrop sa pamamagitan ng pagbisita sa opisyal na Eurno website, paglog in Telegram social network widget, at pagpindot sa isang pindutan ng Javascript na nakikipagugnayan sa Eurno smart na kontrata sa pamamagitan ng isang web3 pinagana kliyente tulad ng
Meta Mask.

Ang function na ito ay magbubuklod sa mga gumagamit ng telegram na pangalan, Telegram UID at
Ethereum wallet sa pagtatangkang pigilan ang ‘multiple claims’ ng airdrop ng Eurno.

Ang desisyon na magsagawa ng airdrop sa paraang tinukoy ay kinuha pagkatapos ng maraming
konsiderasyon, sa maraming dahilan. Ang mga pangunahing dahilan kung bakit ang desisyon na ito
ay ginawa sa pagtatangkang bawasan ang kamalian ng tao (na humahantong sa mga claimant na
nawawala ang Ethereum sa pamamagitan ng complacency sa pagpapasok ng mga detalye ng
kontrata).

Ang pagsasagawa ng distribution ng ENO token sa paraang inilarawan sa itaas ay nagpapahintulot
din sa koponan ng pag-unlad ng Eurno na ipamahagi ang kanilang mga token ng ENO nang libre, at
alisin ang pangangailangan para sa isang ICO - ang tanging gastusin sa pananalapi para sa airdrop
na naghahabol ay sa anyo ng gas na binayaran sa Ang Ethereum network upang masakop ang
halaga ng pagmimina ng transaksyon, wala sa mga ito ang papunta sa proyekto ng Eurno.

Ang mga gumagamit na gustong lumahok sa airdrop ng Eurno ay gagantimpalaan sa isang
geometric scale na nakikita ang airdropped na halaga na nagsisimula sa 230 mga token ng Eurno at
bumaba ng 0.0001% sa bawat claim na ginawa hanggang ang buong 23 milyong token supply ay
naubos na.
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6.1.2. Charitable Ventures
Sa pagkumpleto ng Eurno sa pagboto ng UI dApp, at sa matagumpay na paglipat ng proyekto ng
Eurno mula sa Ethereum blockchain sa Enumivo blockchain, ang komunidad ng Eurno ay
maabisuhan ng intensyon na simulan ang charitable venture stage para sa proyekto ng Eurno.

Ang isang punto na dapat i-clarified ay ang katunayan na hindi na magkakaroon ng higit sa 11.5
milyong pondo sa charity ng ENO. Sa kadahilanang ito ang pondo ay magkakaroon ng pinakamataas
na kadalasang withdrawal na itinakda ng komunidad.

Ang pinakamataas na frequency ay itatakda upang tukuyin ang maximum na bilang ng mga
withdrawals na maaaring gawin mula sa charity fund sa taong darating. Ang maximum na halaga ng
ENO na maaaring i-withdraw mula sa pondo ng charity ng Eurno sa anumang oras ay itatakda sa 1%
ng natitirang supply, maliban kung ang boto ng komunidad na may isang malakas na mayoridad
(75% na pinakamaliit na kabuuang boto) upang baguhin ito.

Ang pagtatakda ng isang malakas na limitasyon sa karamihan ay mahalaga upang matiyak na ang
mas malaking karamihan ng komunidad ng Eurno ay masaya sa kinalabasan ng isang pangunahing
boto at ang direksyon kung saan ang kawanggawa ay nagpapatuloy. Ang diskarte na ito ay dadalhin
sa lahat ng mga pangunahing desisyon.

Bilang isang default, ang maximum frequency ng mga charitable ventures na gaganapin sa bawat
taon ay itatakda sa 1. Kung sapat na ng mga miyembro ng komunidad ng Eurno na ipakilala nito, sa
pamamagitan ng Eurno dApp, na nais nilang baguhin ang numerong ito pagkatapos ay isang
pinasimulan na botohan ang pinasimulan.
Tulad ng inaasahan, ang balanse ng charitable venture fund’s ay gagamitin upang makumpleto ang
mga pakikipagsapalaran ng kawanggawa na bumoboto sa komunidad ng Eurno sa Eurno dApp.
Ilalabas ito sa isang geometric scale na nakikita ang isang maximum na 1% ng natitirang charity fund
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na inilabas sa paraan kung saan ang komunidad ng Eurno ay binoto.

Dapat pansinin na, dahil sa likas na katangian ng direktang kawanggawa na diskarte na sinisikap ng
Eurno na magsagawa, ang eksaktong halaga ng mga token na inilabas para sa isang charitable
venture ay maaaring magbago, kung ito ang tinatanggap ng komunidad ng Eurno.

Gayunpaman, ang pinakamaraming bilang ng mga token na kailanman ay magagamit ay hindi
maaaring maging higit sa 11.5 milyon, ito ay upang mapanatili ang maximum na kabuuang suplay ng
50 milyon.

6.1.3. Pondo sa Pag-unlad
Ang pondo sa pag-unlad ay gagamitin upang bumuo ng proyekto sa pamamagitan ng iba't ibang
pamamaraan. Magagamit din ito bilang isang paraan ng pagbabayad ng lahat ng kawani para sa
kanilang kontribusyon sa proyekto ng Eurno.

Ang lahat ng suweldo ng kawani ay gagawin ng pampublikong kaalaman, gaya ng babayaran ng
lahat ng mga bounty sa mga kinontratang freelancer. Kabilang dito ang mga pagbabayad na
ipinadala bilang bahagi ng anumang kampanya sa bounty na inilalabas ng proyekto ng Eurno.

Ang bahagi ng pondo sa pag-unlad ay gagamitin din para sa pagbabayad ng mga bayarin sa mga
palitan ng cryptocurrency, at ang mga application / tracking ng crypto-asset sa pagbalik para sa
paglilista ng Eurno token sa kanilang sistema.

6.2. Eurno Token Supply
Ang maximum na kabuuang supply ng ENO token ay hindi lalagpas sa 50 milyon. Sa 50 milyong
mga token, ang 17.5 milyong mga token ay hatiin sa pagitan ng pagpapaunlad ng proyekto ng Eurno
at mga charitable ventures na isinagawa ng proyekto ng Eurno.
Sa 17.5 milyong Eurno, 5 milyong Eurno ang ilalaan sa pondo sa pagpapaunlad, ang 5 milyong
pondo sa pagpapaunlad ng ENO ay ililipat sa Eurno development team sa pagsisimula ng
libreng pamamahagi ng airdrop.
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Ang isa pang 1 milyon na mga token ng Eurno ay kukunin mula sa 17.5 milyong pondo sa
development / charity at ibibigay sa pondo ng UBI mula sa Enumivo.

Ang paggamit ng 11.5 milyon na pondo ng charitable venture ng Eurno ay pagpapasyahan ng
komunidad ng Eurno sa pagboto ng Eurno dApp, matapos mailipat ang Eurno token sa blockchain ng
Enumivo.
Tulad ng nabanggit dati sa dokumentong ito, ang pondo ng charitable venture ay babayaran sa 1
withdrawal kada anim (6) na buwan na may pinakamataas na halaga ng 1% ng natitirang pondo ng
charity. Dapat magpasya ang komunidad na gusto nilang magkaroon ng pagbago na ito na ang
desisyon ay ilagay sa isang boto na nangangailangan ng isang majority win.

Ang natitirang 32.5 milyon na mga token ng Eurno ay malayang ipamahagi sa dalawang 23 milyong
unang round at 9.5 million million token. Ang unang ikot ng pamamahagi ay gaganapin bilang
isang airdrop sa website ng Eurno, gaya ng nabanggit sa dokumentong ito.

7. Financial structure
Ang mga developers ng proyekto ng Eurno ay magbibigay ng paunang kabuuan ng 100,000 mga
token ng Enumivo sa ENO token stabilization fund. Ang halagang ito ng mga palatandaan ng
Enumivo ay itatabi sa loob ng kontrata ng Eurno na gagamitin bilang bahagi ng nabanggit na
programa ng cash-out ng Eurno, na ipapalabas ng koponan ng pag-unlad ng Eurno matapos na
matagumpay na lumipat sa Enumivo blockchain.

Sa pamamagitan ng pag-donate ng halagang 100,000 mga token sa Enumivo sa proyekto ng Eurno,
isang solong Eurno token ay awtomatikong garantisado na magkaroon ng pinakamababang halaga
na maaaring ibenta ng hindi bababa sa 0.002 ENU (100,000 / 50,000,000). Gayunpaman, tulad ng
inilarawan sa itaas, ang Eurno token na may hawak na komunidad ay magkakaroon ng pagpipilian
upang agad na maibenta ang kanilang mga token ng Eurno para sa mga barya ng Enumivo sa
pamamagitan ng scheme ng pagbili pabalik, sa mas mababang rate.
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Ang proyekto ng Eurno ay magbibigay ng 1,000,000 mga token ng Eurno sa pondo ng Enumivo UBI
bilang kilos ng tapat na kalooban. Ito ay itinuturing na isang charitable ventures ng koponan ng Eurno
development. Ang proyektong Enumivo ay isa na naglalayong magbigay ng kayamanan sa
pananalapi para sa bawat nabubuhay na tao, bilang resulta nito, ang pakiramdam ng koponan ng
Eurno ay nagbabahagi sila ng isang karaniwang layunin.

Samantalang ang proyekto ng Eurno ay isa na nagtutulungang makamit ang mga donasyon na
kawanggawa ay mahalaga na tandaan na ang paggamit ng anumang mga donasyon na pondo ay
palaging binotohan ng Eurno token community, sa pamamagitan ng Eurno dApp, at ang lahat ng
impormasyon ay mapupuntahan ng publiko para sa pagpapatunay mga layunin sa pamamagitan ng
opisyal na Eurno.org website.

Ang koponan ng Eurno development ay naglalayong magbigay ng isang paraan ng pagbuo ng
karagdagang kita para sa Proyekto ng Eurno at gagamitin ang kanilang sariling pinagkukunan ng
pagpopondo bilang isang paraan ng pag-unlad nito. Dahil dito ang koponan ng Eurno ay
magkakaroon ng ganap na paghuhusga upang gamitin ang mga pondo tulad ng nakikita nila na
angkop, maliban kung inilarawan sa dokumentong ito.

Distribusyon ng Eurno Token
Non-voteable Dev Fund

5 milyon

Voteable Dev Fund

TBD

UBI Donation

1 milyon

Charitable Venture Fund

11.5 milyon

First Distribution (Airdrop)

23 milyon

Second Distribution (Voted)

9.5 milyon

Total Supply of Eurno Token

50 milyon
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7.1.

Five Eurno Wallet Groups

Dahil sa likas na katangian ng proyekto ng Eurno, ang koponan ng Eurno development ay
makokontrol sa kabuuan ng limang grupo ng mga wallet na kaakibat sa proyekto. Ang mga wallet ay
naka-grupo dahil sa ang katunayan na ang mga tao ay maaaring humiling na mag-abuloy ng iba't
ibang mga cryptocurrency na gumagamit ng iba't ibang mga blockchain. Ang lahat ng mga wallet na
nauugnay sa proyekto ng Eurno ay mapapatunayan sa publiko sa website ng eurno.org.

7.1.1. Voteable Charitable Venture Wallets
Ang mga balanse ng lahat ng mga wallet na gaganapin sa loob ng Eurno charity wallet grouping ay
sasailalim sa isang boto ng komunidad bago sila magamit. Ang lahat ng mga pondo na naka-imbak
sa loob ng mga wallet ng kawanggawa ay gagamitin ng eksklusibo para sa mga charitable ventures
na pinasiyahan ng komunidad ng Eurno sa pamamagitan ng Eurno voting dApp.

Ang mga wallet na matatagpuan sa grupong ito ay magagamit para sa publiko para magdonate at
makakatanggap ng paglalaan ng passive income na detalyado sa ibang lugar sa loob ng
dokumentong ito.

7.1.2. Voteable Development Wallets
Ang mga wallet na matatagpuan sa ilalim ng voteable development grouping ay magagamit para sa
publiko na magdonate ng eksklusibo tungo sa pagpapaunlad ng proyektong Eurno. Mahalaga na
bigyan ng diin na ang anumang pondo na donasyon sa grupong ito ng mga wallet ay hindi ilalaan sa
mga charitable ventures, sa halip ay gagamitin ito upang bayaran ang pagpapaunlad ng proyekto ng
Eurno bilang bumoto ng komunidad ng Eurno.

Ang mga balanse ng mga voteable development wallet ay sasailalim sa pagboto sa komunidad
bago ang anumang pag-withdraw ng mga pondo. Ito ay upang matiyak na ang komunidad ng Eurno
ay may kakayahang mamamahala sa proyektong makikita nila.
Halimbawa, kung nagpasya ang komunidad na nais nilang gamitin ang mga pondo upang magbayad
ng isang listing fee para sa isang cryptocurrency exchange, at bumoto sa pabor sa mga ito,

Page 20 of 26

ang koponan ng pag-unlad ng Eurno ay obligado na lumapit sa sinabi ng palitan at simulan ang
proseso ng pagpapalista sa naturang exchange na napili.

7.1.3. Non-Transferrable Cash-Out Wallets
Bilang ang proyekto ng Eurno ay nagnanais na magbigay ng isang paraan ng cashing out para sa
komunidad Eurno magkakaroon ng isang grupo ng mga wallets na nakatuon sa pagbibigay ng
katatagan presyo para sa ENO token. Ang mga balanse ng grupong ito ng mga wallet ay hindi dapat
ilipat maliban sa pagkakaiba-iba ng mga cryptocurrency na nag-back sa ENO token.

Halimbawa, kung ang proyekto ng Eurno ay nakakakuha ng isang malaking halaga ng
cryptocurrency mula sa mga mapagkukunang passive income na nakalista sa ibaba, ang
development team ay maaaring magpasiya na palitan ang isang porsyento ng hawak sa isang token
para sa isang bagay na itinuturing na isang mas matatag na likas na katangian, bilang Bitcoin. Ito,
muli, ay magbibigay ng karagdagang katatagan para sa ENO token.

7.1.4. Non-Voteable Development Wallets
Ang mga balanse ng grupong ito ng mga wallet ay gagamitin bilang at kapag nakita ng koponan ng
Eurno development. Bilang resulta nito ang koponan ng Eurno ay hindi tatanggap ng anumang mga
donasyon sa anumang wallet na nakalista bilang non voteable.

Ang desisyon na ito ay kinuha upang ang koponan ng Eurno development ay makagawa ng proyekto
sa mga paraan na sa palagay nila ay magiging kapaki-pakinabang kahit hindi gumagamit ng mga
pondo na nadonate.

Ang balanse ng mga wallet sa grupong ito ay maipon sa pamamagitan ng mga passive income
method na nakalista sa ibaba at, sa pangkalahatan, ang mga pondo ay gagamitin para sa
pagbabayad ng mga freelancers, exchanges kung saan ang pag-iisip ng koponan ng Eurno
development ay makikinabang sa profile ng proyekto, at anumang mga incidentals na maaaring
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mangyari.

7.1.5. Orihinal na Development Wallet
Tulad ng nabanggit sa loob ng dokumentong ito, ang koponan ng Eurno development ay
magkakaloob sa una ng 5 milyong mga token ng ENO upang bumuo ng proyektong makikita nila.
Ang isang bahagi ng mga token na ito ay gagamitin sa mga unang yugto ng ENO token upang
magsagawa ng mga pormal na partnerships sa mga palitan ng crypto at tracker, pati na
rin ang magbayad para sa unang development ng proyekto.

7.2.

Enumivo Block Producer & Liteshares Witness Node

Ang layunin ng koponan ng Eurno ay upang magbigay ng isang paraan ng pagbuo ng passive
income para sa proyekto ng Eurno sa pamamagitan ng paglikha ng isang producer ng block ng
Enumivo na magdodonate ng 50% ng pinakinabangang kita nito sa proyekto ng Eurno.

Ang koponan ng Eurno ay nagpapatakbo rin ng isang Liteshares (www.liteshares.io) witness node,
50% ng pinakinabangang kita ay ibibigay din sa proyekto ng Eurno.

Ang dalawang passive income na nakalista sa itaas ay ibobroken down at ilalaan sa mga
sumusunod na istraktura: 80% sa non-voteable development fund, 15% na ipapalit sa mga token
ng ENU at ang naidonate sa inisyal na 100,000 ENU token fund, 5% na magiging donasyon sa
charitable venture fund.

7.3.

Something Decent Bounty Donation

Habang binuo ang proyekto ng Eurno bilang bahagi ng pangkalahatang Something Decent
foundation ay isang mahalagang pakikipagtulungan ng dalawang platform upang suportahan ang
isa't isa, habang pinapayagan silang lumago at lumaki nang malaya.
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Ang Something Decent foundation ay ganap na pinondohan sa pamamagitan ng pampublikong
donasyon at mga bounty na donasyon, na ibinibigay sa gantimpala o reward para sa mga artikulo o
article writing na inilathala sa website ng Something Decent.

Sa isang pagtatangkang tulungan ang pagbaba ng pagkavotatility ng merkado ng Eurno ng 15%
ng lahat ng mga pagbabayad ng bounty ng cryptocurrency na ibinibigay sa Something Decent, sa
pamamagitan ng kanilang opisyal na address ng kanilang wallet na somethingdecent.eth, ay
idodonate sa proyekto ng Eurno.

Ang halagang ito ng 15% ay babasagin sa isang paraan na nakikita ang 10% ng paglalaan na
ibinibigay sa hindi nabuo na pondo sa pag-unlad, 4% na binago sa mga token ng ENU at naibigay sa
unang 100,000 ENU token fund, at ang natitirang 1% ay naibigay sa votable charity fund ng Eurno.

7.4.

Mga Ibang Mapagkukuhanan ng Passive Income

Ang plano ng Eurno development ay nagnanais na magdagdag ng karagdagang mga pinagkukunan
ng kita, upang makatulong sa pagpapaunlad ng pangkalahatang proyekto, sa pamamagitan ng
paggamit ng masternodes na kung saan ay pinopondohan sa kanilang sariling gastos.

Sa kasalukuyan, ang koponan sa Eurno development ay nagbabalak na magbigay ng minimum na
50% ng mga kita na nakuha mula sa kanilang mga master nodes sa Draft Coin at Twist Coin sa
proyekto ng Eurno sa sumusunod na paraan: 80% sa hindi nabuong pondo sa pag-unlad, 15% sa
naka-lock na 100,000 kontrata ng ENU, 2% sa pondo ng pagbuo ng nabotohan at 3% sa charitable
venture fund.

8. Possibleng mga Problema
Tulad ng lahat ng cryptocurrencies ang mga pangunahing problema na inaasahang para sa proyekto
ng Eurno ay likido ng digital asset, ang pagka-votatility sa merkado ng crypto at mga regulasyon ng
pamahalaan na nakakapinsala sa mga cryptocity na ipinapataw.
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Habang ang koponan ng Eurno ay gagawin ang lahat ng posibleng makakaya upang matiyak na ang
Eurno ay hindi maapektuhan ng alinman sa mga nabanggit sa itaas, at sa katunayan imposible na
malaman kung ano ang final governmental stance sa mga cryptocurrency sa
hinaharap.

9. Buod
Ang ENO token ng Eurno proyekto ay isang cryptocurrency na unang inilabas bilang isang ERC20
token, sa Ethereum blockchain. Kapag ang unang pamamahagi ng airdrop ay kumpleto na, at handa
na ang koponan ng Eurno, ang Eurno token ay lilipat mula sa Ethereum network sa network ng
Enumivo.

Ang token ay magkakaroon ng pinakamataas na kabuuang suplay na 50 milyon at maghahawak ng
dalawang libreng yugto ng pamamahagi: isa sa 23 milyong mga token ng Eurno, at isa sa 9.5
milyong mga token ng Eurno, na ibibigay sa publiko.

Ang proyektong Eurno ay magkakaloob ng pagboto sa dApp para sa mga may hawak na token ng
Eurno at pinahihintulutan ang komunidad ng Eurno na pamamahalaan ang ilang mga elemento ng
proyekto, habang nagpapasiya kung aling mga charitable ventures ang gusto nilang gawin na
proyekto upang makilahok.
Ang Eurno token ay may backed na 100,000 token ng Enumivo bilang isang paraan ng pagpapagaan
sa mga epekto ng pagkavotatility ng merkado. Sa pamamagitan ng paggawa nito iniisip na ang
Eurno token ay laging may ilang uri ng halaga. Ang proyekto ng Eurno ay magiging isang
makabuluhang tagabigay ng kita na ginawa mula sa mga passive income streams na nabanggit sa
itaas.

Ang Eurno token ay binuo bilang isang paraan ng pagbibigay sa mga tao sa mundo ng kanilang
pagkakataon na magkaroon ng isang sabihin sa kung paano ang kanilang mga planeta ay
pinabuting, at kung paano ang kanilang mga donasyon ay dapat na ginugol. Ang Eurno
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voting dApp ay magbibigay sa mga masa ng isang madaling at demokratikong paraan ng
pagbibigay ng kontribusyon sa pagpapabuti ng buhay, kapwa tao at iba pa, sa buong mundo.
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