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Sangkalan: Token Eurno ENO bukan representasi dari bagian pemegang saham dalam proyek
Eurno sebagai organisasi, juga bukan merupakan representasi dari pemegang saham terhadap
aliran pendapatan pasif yang disebutkan dalam dokumen ini. Token Eurno ENO bukan merupakan
representasi nilai uang apa pun dan fitur ‘penarikan’ yang disebutkan dalam dokumen ini hanya
relevan terkait token ENU, dengan rasio yang disebutkan di dalamnya.

Perlu juga dicatat bahwa fitur penarikan Eurno ENO ke ENU yang disebutkan dalam dokumen ini
tunduk pada peraturan hukum dan jika legislatif yang berlaku melarang fungsi yang diusulkan,
fungsi dapat diabaikan.

Harus dicatat bahwa organisasi Eurno akan selalu mengikuti aturan hukum yang berlaku, untuk
melindungi kepentingan komunitas pemegang token kami.

Seperti yang disebutkan dalam isi dokumen ini, token ENO adalah representasi dari 'banyak'
pemegang dalam suara komunal yang akan berlangsung di calon pemilih dApp Eurno, ketika telah
dirilis.

1. Abstrak
Proyek

Eurno

adalah

inisiatif

yang

dibuat

oleh

organisasi

Something

Decent

(somethingdecent.co.uk) yang bertujuan untuk membawa demokrasi langsung ke sektor
Ventura amal melalui penggunaan teknologi cryptocurrency dan blockchain tanpa kepercayaan.
Proyek Eurno adalah proyek yang akan diatur secara demokratis dengan mencari penasihat
dari komunitas pemegang tokennya. Tata kelola ini akan diterapkan melalui kustom dApp
Eurno, yang akan dirilis di kemudian hari.

Proyek Eurno telah dibuat sebagai sarana untuk menyediakan massa dari seluruh dunia
dengan kemampuan untuk secara langsung menyumbang terhadap Ventura amal yang mereka
rasakan dengan kuat, sementara juga memfasilitasi kemampuan untuk secara aktif
memutuskan Ventura amal mana yang harus diwujudkan oleh Eurno proyek.

Untuk melawan sifat volatil dari pasar cryptocurrency, dan sifat tak terduga dari amal yang
hanya didanai melalui donasi, token Eurno (yang akan dikeluarkan oleh proyek Eurno) diatur
menjadi cryptocurrency yang didukung oleh sejumlah pendapatan pasif stream, seperti
produsen blok, witness node, masternodes dan donasi hadiah (dibuat untuk Something
Decenet, untuk artikel yang dipublikasikan di situs web). Rincian tepat pendanaan untuk proyek
Eurno dapat ditemukan nanti dalam dokumen ini.

Token Eurno adalah salah satu yang tidak akan didistribusikan melalui ICO (Initial Coin
Offering). Sebaliknya itu diatur untuk didistribusikan secara bebas melalui dApp airdrop unik
yang di-host di situs web eurno.org.
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2. Pendahuluan
Saat ini, sistem demokrasi di tempat di seluruh dunia maju, tidak memberikan manusia
kebebasan sejati atau peluang nyata untuk memiliki dampak langsung pada perilaku dan
tindakan pemerintah mereka.

Meskipun pemerintah sering mencantumkan kebijakan mereka mengenai pengeluaran dan
tindakan, sangat sedikit yang tetap berpegang pada angka yang diperkirakan atau mewujudkan
proyek yang dijanjikan. Pengeluaran pemerintah yang terlalu tinggi telah menempatkan
mayoritas warga, secara global, dalam situasi di mana mereka membayar pajak yang lebih
tinggi daripada yang dapat mereka bayar. Pajak yang berat ini, berbicara secara umum,
mengarah pada pendanaan gaya hidup mewah bagi mereka yang berkuasa sementara situasi
keuangan pembayar pajak rata-rata akan melihat mereka ditempatkan sedikit di atas garis
kemiskinan atau, di dunia ketiga, jauh di bawahnya.

Ketidakmampuan populasi negara tertentu untuk memaksa pemerintah terpilih untuk benarbenar memberlakukan manifesto dan selalu menjadi masalah. Bisa dibilang apa yang
menyebabkan sistem keuangan dan politik terpusat saat ini yang berVentura memenuhi
agenda elit kaya dunia, bukannya membentuk pemerintahan mereka berdasarkan apa yang
terbaik bagi massa.

Organisasi amal tradisional berVentura meringankan distribusi kekayaan yang tidak merata
melalui penggunaan dana yang disumbangkan oleh masyarakat umum dan perVenturaanperVenturaan kaya (donasi "amal" ini dapat digunakan sebagai "penghapusan pajak").

Sementara niat badan amal tradisional adalah yang mulia, keberhasilan Ventura mereka
sepenuhnya tergantung pada kemampuan mereka yang berkuasa untuk menahan keserakahan
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dan korupsi yang mengarah pada keuntungan pribadi mereka sendiri. Sering ditemukan bahwa
mereka yang bertanggung jawab atas beberapa badan amal paling terkenal di dunia telah
terlibat dalam skandal profil tinggi. Publisitas negatif semacam ini merusak kepercayaan publik
terhadap badan amal, yang pada akhirnya merugikan mereka yang paling membutuhkan
dukungan

3. Masalah
Gagasan tentang mata uang tanpa batas telah menjadi topik banyak perdebatan di masa lalu,
terutama dalam industri cryptocurrency. Namun beberapa negara benar-benar mendapat
manfaat dari penciptaan mata uang pasar tunggal (seperti mata uang Euro) dan kebanyakan
cryptocurrency 'tanpa batas' berakhir dengan skema pompa dan pembuangan yang tidak
berguna, atau proyek penipuan tanpa tujuan nyata.

Mata uang seperti Euro, membantu pengurangan biaya antara negara-negara yang
bertransaksi di dalamnya dan UE Common Market menyediakan ruang untuk perdagangan
bebas antara negara-negara yang berpartisipasi. Kedua konsep ini yang entah bagaimana
menyebabkan elit utama yang terputus dari bagian dunia lainnya, dan berdampak negatif pada
kebebasan warga negara dan keuangan.

Manusia saat ini berada dalam situasi di mana kebebasan kita untuk berpindah antar negara
telah dipengaruhi secara negatif oleh sejumlah faktor yang dihasilkan dari masyarakat modern.
Yang paling menonjol dari faktor-faktor ini, yang terbatas pada gerakan geografis kami, adalah
biaya keuangan yang timbul sebagai akibat dari perjalanan.
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Beban keuangan utama lain yaitu ketika manusia bepergian adalah melalukan aksi konversi
mata uang. Sementara banyak lembaga keuangan menyediakan opsi untuk penggunaan
'bebas biaya' ketika di negara lain, pengguna akhir umumnya kehilangan nilai tukar yang
ditawarkan ketika datang (biasanya harganya miring mendukung lembaga keuangan).

Meskipun secara geografis terkunci adalah masalah besar dalam dirinya sendiri, kesulitan
keuangan yang mendasari yang menyebabkannya adalah masalah yang jauh lebih besar yang
perlu diselesaikan oleh negara-negara maju. Saat ini diperkirakan bahwa hampir separuh
penduduk dunia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, berpenghasilan kurang dari $ 2,50
USD per hari, sementara sekitar seperlima populasi dunia hidup dalam kemiskinan ekstrim,
berpenghasilan kurang dari $ 1,25 USD per hari. 1

Negara-negara yang dianggap sebagai status dunia ketiga adalah, secara umum, lokasi di
mana kemiskinan ekstrim paling merajalela. Sebagai akibat dari kemiskinan ekstrem ini, tidak
jarang ditemukan bahwa penduduk asli desa dan kota setempat (di luar hotspot pariwisata
negara mereka), tidak memiliki akses ke kebutuhan dasar yang penting bagi kehidupan,
seperti:

• Air bersih untuk minum
• Sistem pembuangan limbah kerja
• Sistem pengumpulan sampah / sampah reguler dan sampah pekerjaan
• Akses ke fasilitas mandi untuk tujuan kebersihan diri
• Rumah yang aman dengan pintu yang dapat dikunci
• Fasilitas memasak / makanan yang aman dan higenis
1 https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-global-poverty
2
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Seringkali

ditemukan

bahwa

tingkat

kemiskinan

ekstrim

yang

tinggi

menyebabkan

penggundulan hutan di wilayah luas yang akan menjadi tempat berlindungnya satwa liar, serta
fenomena perburuan untuk keuntungan finansial. Sering ditemukan bahwa pemburu, telah
menemukan diri mereka dalam situasi karena kombinasi kesulitan keuangan pribadi mereka,
dan nilai tinggi yang orang kaya tempatkan pada hewan tertentu, atau bagian hewan yang
mereka buru. 2

Perburuan dan deforestasi bukan satu-satunya efek negatif pada kehidupan hewan sebagai
akibat dari kemiskinan ekstrim. Seringkali ditemukan bahwa hewan peliharaan, seperti anjing,
juga dipengaruhi oleh kemiskinan ekstrim, ditinggalkan oleh pemiliknya atau dibiarkan
berkeliaran dengan bebas. Hal ini menyebabkan anak-anak anjing yang dilahirkan, yang pada
gilirannya, dibiarkan kelaparan dan mengidap penyakit, seperti rabies atau kudis, yang
menyebar melalui masyarakat, karena kondisi yang mengerikan. 3

Amal-amal tradisional berjalan dengan cara tertentu untuk membantu mereka yang
membutuhkan bantuan keuangan tetapi mereka mengandalkan kepercayaan dan sebagai
hasilnya mereka rentan terhadap korupsi. Jika korupsi ditemukan biasanya akan menghasilkan
dukungan keuangan yang ditarik4, pada akhirnya akan berdampak pada mereka yang
membutuhkan bantuan.

4. Solusi Saat ini
Saat menulis dokumen ini tidak ada perVenturaan amal demokratis langsung atau
cryptocurrency. Satu-satunya solusi saat ini untuk amal demokratis dapat dikatakan sebagai
"Proyek Root", namun sistem mereka lebih dari platform pendanaan kerumunan untuk Ventura
amal. 5
3 https://borgenproject.org/the-effect-global-poverty-has-on-wildlife/
4 http://support.michiganhumane.org/site/News2?page=NewsArticle&id=11701&news_iv_ctrl=2271
5 http://www.bbc.co.uk/news/uk-43121833
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PerVenturaan lain yang dapat dikatakan berVentura mengatasi masalah yang sama dengan
proyek Eurno adalah mereka yang fokus pada distribusi bentuk pendapatan dasar universal
kepada warga dunia, misalnya: Mannabase 6, Swift Demand 7 dan, di masa depan, Enumivo
(UBI) 8. Namun, tujuan penerbit pembayaran UBI berbeda dengan tujuan proyek Eurno karena
mereka hanya mengeluarkan pendapatan rutin kepada mereka yang mendaftar dan menerima
persetujuan dari masing-masing platform.

Solusi saat ini untuk isu transparansi mengenai Ventura amal ada pada sesama cryptocurrency
“Giftcoin”. Tujuan proyek “Giftcoin” adalah menggunakan teknologi blockchain untuk
memastikan donasi yang dibuat untuk badan amal tradisional yang menggabungkan sistem
mereka sepenuhnya yang dapat diverifikasi melalui teknologi blockchain. Mereka juga akan
mencoba untuk memvalidasi Ventura amal apa pun yang bertujuan sebagai sarana untuk
memastikan kepercayaan dalam komunitas donasi. 9

Sekali lagi, masih dengan solusi ini, itu tidak memberikan pendekatan demokratis langsung ke
Ventura amal yang ingin dicapai oleh proyek Eurno, juga tidak memberikan sumbangan
finansial apa pun dari dirinya sendiri. Menambah kurangnya sumbangan keuangan sendiri,
proyek Giftcoin adalah salah satu yang didanai melalui ICO publik dan investasi ekuitas. 10

Akhirnya, penggunaan badan amal tradisional seperti Oxfam, Unicef, dan Palang Merah, dll.
Mensyaratkan donor memberikan kepercayaan yang signifikan kepada orang-orang yang
mengendalikan perVenturaan dan juga mencegah para donor untuk benar-benar memutuskan
bagaimana uang mereka digunakan.

6 https://www.mannabase.com/
7 http://swiftdemand.com/
8 http://enumivo.org/
9 https://www.giftcoin.org/
10 https://www.giftcoin.org/salestatement/
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5. Solusi
Solusi untuk masalah utama yang ada dalam dokumen ini, seperti yang dilihat oleh tim
pengembangan Eurno, mengistirahatkan asset digital yang benar-benar terdesentralisasi
yang mewakili pemegang hak dimana Ventura amal demokratis akan dilakukan oleh proyek
Eurno.

Tujuan dari proyek Eurno adalah menggunakan pendekatan demokrasi langsung untuk
amal, yang memungkinkan komunitas Eurno untuk memutuskan masalah yang mereka rasa
perlu ditangani sebagai prioritas. Dengan melakukan hal itu, orang-orang akan lebih
bersedia untuk menyumbang kepada suatu alasan yang mereka pilih.

Karena token Eurno juga akan diatur melalui penggunaan pemilihan Eurno dApp (ketika
dikembangkan) perVenturaan itu sendiri juga akan menjadi salah satu yang diarahkan
secara demokratis. Sekali lagi, menyediakan massa dengan alasan untuk mendukung
proyek.

Tidak seperti sistem pemilihan dunia nyata, sifat tidak beraturan dari teknologi blockchain
memastikan bahwa ada sistem pemungutan suara tanpa kepercayaan di tempat dengan
data yang mudah diverifikasi. Semua transaksi yang dibuat dengan dompet inti
pengembang akan tersedia untuk umum dan memastikan tidak ada permainan curang atas
nama mereka.

Karena sifat volatil dari pasar cryptocurrency token Eurno awalnya didukung oleh 100.000
token Enumivo (yang disumbangkan oleh tim pengembangan Eurno), dan akan menerima
persentase yang signifikan dari keuntungan dari masternodes, produsen blok dan witness
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node yang dioperasikan oleh tim pengembangan Eurno.
Token Eurno juga akan mendapat manfaat dari menerima 15% donasi hadiah yang dibuat
untuk situs web Something Decent sebagai pengganti artikel yang diterbitkan.

Dengan token Eurno yang didukung oleh Enumivo, diperkirakan bahwa Eurno akan selalu
memiliki nilai dasar minimum terhadap token ENU, menyediakan bentuk awal likuiditas dan
stabilitas. Diperkirakan juga menyediakan berbagai aliran pendapatan pasif untuk proyek
Eurno yang akan menambah stabilitas baik token maupun proyek.

Karena sifat teknologi blockchain, token Eurno akan selalu menjadi token terdesentralisasi.
Ketika di-host pada blockchain Ethereum, sebagai token ERC20, jaringan Ethereum akan
memastikan bahwa token dapat dengan cepat ditransfer secara global dengan biaya
transaksi yang rendah.

Ketika token Eurno berhasil ditransfer ke blockchain Enumivo, pemegang token dapat
secara global memindahkan token mereka tanpa biaya dan hampir secara instan. Ini akan
menjadi cara untuk mengurangi beban yang ditemui oleh mereka yang ingin bepergian ke
berbagai negara, atau mengirim dana ke orang yang mereka cintai.

Karena token Eurno adalah salah satu yang ditetapkan untuk didukung oleh sejumlah
cryptocurrency, ini adalah salah satu yang pada akhirnya akan memberi pengguna fungsi
‘penarikan' yang memungkinkan pemegang token Eurno untuk segera menjual Eurno
kembali pada harga waktu proyek Eurno (dalam ENU) yang terkait dengan jumlah token
yang diadakan dalam kontrak Eurno pada saat penarikan. Ini adalah sisi lain dari token
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Eurno yang akan membantu anggota komunitas Eurno jika mereka ingin mengubah posisi
mereka tanpa exchange.

5.1. Pemilihan dApp Eurno
Dalam upaya untuk mencegah kecurangan dalam voting dApp, tim Eurno akan
merancang metode untuk memastikan komunitas Eurno diverifikasi, ini dapat
menyebabkan KYC (Know Your Customer) diperlukan untuk memberikan suara. Jika
hal ini terjadi maka akan diumumkan melalui platform sosial Eurno resmi.

Voting dalam Eurno dApp akan ditimbang dengan cap. Ini berarti bahwa pengguna
dengan hingga 230 Eurno - jumlah Airdrop Eurno pertama - akan memiliki suara yang
lebih kuat daripada yang memiliki lebih sedikit token daripada mereka. Namun, jika
misalnya pengguna memiliki 460 Eurno, suara mereka akan membawa bobot yang
sama sebagai pengguna dengan 230 Eurno.

Pembobotan cap telah diperkenalkan untuk mencegah efek di mana beberapa orang
terpilih dapat mengendalikan porsi Eurno yang cukup signifikan untuk melebihi suara
massa. Ini juga merupakan upaya untuk mencegah fenomena mayoritas 36% yang
telah dibuat oleh sistem pemilu "pertama melewati pos" di sebagian besar pemerintah,
di negara maju.

Semua suara yang diadakan di Pemilihan dApp Eurno akan dikenakan margin
kemenangan minimum. Suara yang ditentukan untuk memiliki signifikansi yang lebih
tinggi terhadap keseluruhan tata kelola proyek, atau Ventura amal terpilih, dan akan
diperlukan untuk memenangkan suara mereka dengan margin yang signifikan
setidaknya 25% untuk menjadi sukses.
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Jika pemungutan suara signifikan gagal memberikan keputusan mayoritas, dimana
memenuhi kriteria margin, maka akan dilakukan tahap pemungutan suara ulang yang
mana akan diadopsi dari pendekatan 'terbaik dari tiga'.

Pemilihan dApp Eurno akan menjadi satu-satunya sumber pemerintahan komunal
untuk proyek Eurno dan Ventura amal. Ini akan memberikan pemegang token dengan
kemampuan untuk menyarankan Ventura amal untuk dipilih serta cara menyelesaikan
sengketa dan membuat saran mengenai tata kelola proyek Eurno.

DApp juga akan menjadi satu-satunya tempat di mana komunitas Eurno dapat
memberikan suara pada penggunaan dana yang telah dialokasikan ke dompet yang
dapat dipilih, dan metode di mana fase distribusi kedua sebesar 9,5 juta token akan
dikeluarkan.

5.2. Fungsi Penarikan
Seperti yang disebutkan, proyek Eurno akhirnya akan memberikan komunitasnya
dengan cara menguangkan dari komunitas Eurno tanpa menggunakan pertukaran
mata uang kripto. Dengan menyediakan token ENO dengan persediaan awal
sebesar 100,000 ENUMIVO maka secara teknis akan selalu memiliki nilai minimal
0,002 ENUMIVO per token ENO.

Tim

pengembangan

Eurno

telah

memutuskan

bahwa,

untuk

mencegah

kemungkinan kontrak Eurno dikosongkan, nilai tunai dari token Eurno dalam dApp
akan selalu dihitung sebagai berikut: (Total ENU dalam Kontrak Eurno / Total
Persediaan ENO ) / 2 * jumlah ENO yang ditukarkan.
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Fungsi penarikan Eurno adalah salah satu yang tidak akan tersedia saat peluncuran
token Eurno. Ini akan tersedia di masa depan, setelah proyek Eurno pindah ke
blockchain Enumivo dan merilis pemilihan eksklusif dApp

6. Rincian Token
Token Eurno akan diwakili oleh ticker “ENO” dan memulai kehidupan sebagai token ERC20
pada blockchain Ethereum. Kontrak cerdas token telah dikodekan khusus untuk
memungkinkan distribusi sepenuhnya gratis yang akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap
pertama akan melihat 23 juta ENO dibebaskan secara bebas ke siapa saja yang ingin
membayar gas untuk mengklaim token mereka, dan tahap kedua akan melihat 9,5 juta ENO
didistribusikan melalui metode yang akan diputuskan setelah merujuk ke komunitas Eurno,
distribusi fase ke 1. Jumlah keseluruhan token ENO yang didistribusikan secara bebas
akan berjumlah 32,5 juta token.
Saldo pemegang token ENO adalah representasi dari bobot pemegang tanda dalam suara
demokratis yang akan diadakan di dalam dApp Eurno. Meskipun nilai token akan dijamin
oleh dana Eurno, dimulai oleh tim pengembangan Eurno, token tersebut tidak dianggap
sebagai representasi kekayaan finansial, atau representasi dari saham / saham dalam
proyek Eurno.
Tujuan tunggal token ENO adalah untuk digunakan dalam pemilihan dApp yang diusulkan,
yang akan menentukan jalur Ventura amal yang dilakukan oleh proyek Eurno.

6.1.

Distribusi
Sebagaimana disebutkan di atas, token ENO akan didistribusikan secara bebas dalam
dua tahap, tahap pertama melalui airdrop dan tahap kedua yang akan diputuskan oleh
masyarakat.
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Tim pengembangan Eurno telah memutuskan bahwa cara paling demokratis untuk
mendistribusikan token ENO putaran kedua adalah dengan mengijinkan pemegang
token Eurno tahap pertama untuk memberikan suara pada metode distribusi setelah
rilis pemlihan dApp Eurno.

Tujuan dari distribusi kedua adalah untuk meningkatkan kesadaran proyek Eurno dan
untuk menarik anggota baru ke komunitas. Sementara fokusnya adalah untuk
menciptakan anggota komunitas baru, tim Eurno akan terbuka untuk gagasan memberi
penghargaan kepada pemegang ENO saat ini dengan porsi kecil dari tunjangan
distribusi kedua.

Putaran distribusi kedua tidak akan terjadi sampai token ENO berhasil dipindahkan dari
token ERC20 menjadi token pada blockchain Enumivo, semua token ERC20 Eurno
telah dibakar, dan pemilihan dApp Eurno telah berhasil dirilis.

6.1.1. Airdrop
Kontrak cerdas Eurno telah dikodekan dengan cara yang memungkinkan pengguna
mengklaim bagian mereka dari airdrop dengan mengunjungi situs web resmi Eurno,
masuk ke widget jaringan sosial Telegram, dan menekan tombol Javascript yang
berinteraksi dengan kontrak cerdas Eurno melalui web3 yang diaktifkan klien seperti
Meta Mask.

Fungsi ini akan mengikat pengguna nama Telegram, Telegram UID dan dompet
Ethereum dalam upaya untuk mencegah beberapa klaim dari Eurno airdrop.
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Keputusan untuk membuat airdrop dengan cara yang ditentukan diambil setelah
banyak pertimbangan dan untuk sejumlah alasan. Alasan utama mengapa
keputusan ini dibuat adalah dalam upaya untuk meminimalkan ruang untuk
kesalahan manusia (yang menyebabkan kehilangan Ethereum karena berpuas diri
ketika memasukkan rincian kontrak).

Melakukan distribusi token ENO dengan cara yang dijelaskan di atas juga
memungkinkan tim pengembangan Eurno untuk mendistribusikan token ENO
mereka secara gratis, dan menghilangkan kebutuhan akan ICO - satu-satunya
biaya keuangan untuk penuntut airdrop akan masuk dalam bentuk gas yang
dibayarkan kepada Jaringan Ethereum untuk menutupi biaya penambangan
transaksi, tidak ada yang masuk ke proyek Eurno.
Pengguna yang ingin berpartisipasi dalam Airdrop Eurno akan diberi hadiah dalam
skala geometrik yang melihat jumlah yang dimulai dari airdrop di 230 Eurno token
dan turun sebesar 0,0001% dengan setiap klaim yang dibuat sampai seluruh 23 juta
token supply habis.

6.1.2. Ventura Amal
Setelah menyelesaikan pemilihan UI Eurno, dan keberhasilan transfer proyek Eurno
dari Ethereum blockchain ke blockchain Enumivo, komunitas Eurno akan diberitahu
tentang niat untuk memulai tahap Ventura amal untuk proyek Eurno.

Satu hal yang perlu diklarifikasi adalah fakta bahwa tidak akan ada lebih dari 11,5
juta dana amal ENO. Untuk alasan ini dana akan memiliki frekuensi penarikan
maksimum yang ditetapkan oleh komunitas.
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Frekuensi maksimum akan ditetapkan untuk menentukan jumlah penarikan
maksimum yang dapat dilakukan dari dana amal di tahun mendatang. Jumlah
maksimum ENO yang dapat ditarik dari dana amal Eurno pada satu waktu akan
ditetapkan menjadi 1% dari sisa persediaan, kecuali komunitas memilih dengan
mayoritas kuat (75% suara total minimum) untuk mengubah ini.

Menetapkan ambang mayoritas yang kuat penting untuk memastikan bahwa
mayoritas besar komunitas Eurno senang dengan hasil suara besar dan arah yang
dituju oleh amal tersebut. Pendekatan ini akan diambil dengan semua keputusan
besar.

Sebagai default, frekuensi maksimum Ventura amal yang dilakukan per tahun akan
ditetapkan ke 1. Jika cukup banyak anggota komunitas Eurno membuatnya
diketahui melalui Eurno dApp, bahwa mereka ingin mengubah nomor diatas maka
pemungutan suara resmi akan dimulai.

Seperti yang diharapkan, saldo dana ventura amal ini akan digunakan untuk
menyelesaikan ventura amal yang komunitas Eurno pilih di Eurno dApp. Ini akan
dirilis pada skala geometrik yang melihat maksimum 1% dari dana amal tersisa
yang dirilis dalam metode yang dipilih oleh komunitas Eurno.

Perlu dicatat bahwa, karena dari pendekatan amal langsung yang Eurno coba
lakukan, jumlah pasti token yang dikeluarkan untuk usaha amal dapat berubah,
jika itu yang difavoritkan komunitas Eurno.
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Namun, jumlah maksimum token yang akan tersedia tidak mungkin lebih dari 11,5
juta, ini untuk mempertahankan pasokan total maksimum 50 juta.

6.1.3. Dana Pengembangan
Dana pengembangan akan digunakan untuk mengembangkan proyek melalui
berbagai metode. Ini juga akan digunakan sebagai cara membayar semua staf atas
kontribusi mereka untuk proyek Eurno.

Semua gaji staf akan dibuat umum untuk publik, karena semua hadiah akan
dibayarkan kepada para freelancer yang dikontrak. Ini termasuk pembayaran yang
dikirim sebagai bagian dari hadiah bounty yang diluncurkan oleh proyek Eurno.

Bagian dari dana pengembangan juga akan digunakan untuk membayar biaya
pertukaran cryptocurrency, dan aplikasi / situs pelacakan aset-kripto sebagai imbalan
untuk mendaftarkan token Eurno dalam sistem mereka.

6.2. Persediaan Token Eurno
Total pasokan maksimum token ENO tidak akan melebihi 50 juta. Dari 50 juta token,
17,5 juta token akan dibagi antara pengembangan proyek Eurno dan ventura amal
yang dilakukan oleh proyek Eurno.
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Dari 17,5 juta Eurno, 5 juta Eurno akan dialokasikan untuk dana pembangunan, 5 juta
dana pengembangan ENO akan ditransfer ke tim pengembangan Eurno pada saat
inisiasi distribusi airdrop.

Satu juta token Eurno lainnya akan diambil dari dana pengembangan / amal sebesar
17,5 juta dan akan disumbangkan ke dana UBI dari Enumivo.

Penggunaan dana amal Eurno sebesar 11,5 juta akan diputuskan oleh komunitas
Eurno pada pemilihan Eurno dApp, setelah token Eurno telah dipindahkan ke
blockchain Enumivo.

Seperti disebutkan sebelumnya dalam dokumen ini, dana ventura amal akan gagal
untuk 1 penarikan per tahun dengan nilai maksimum 1% dari dana amal yang tersisa.
Komunitas harus memutuskan bahwa mereka ingin mengubah keputusan ini yang
akan dimasukkan ke pemungutan suara dan membutuhkan kemenangan mayoritas
tinggi.

Sisa 32,5 juta Eurno yang tersisa akan didistribusikan secara bebas dalam dua putaran
yaitu 23 juta putaran pertama dan 9,5 juta token. Putaran distribusi pertama akan
diadakan sebagai airdrop di situs web Eurno, sebagaimana disebutkan sebelumnya
dalam dokumen ini.
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7. Struktur Keuangan
Pengembang proyek Eurno akan menyumbangkan jumlah awal sebesar 100,000 token
Enumivo ke dana stabilisasi ENO token. Jumlah token Enumivo ini akan disimpan dalam
kontrak Eurno untuk digunakan sebagai bagian dari program penarikan Eurno yang
disebutkan, yang akan dirilis tim pengembangan Eurno setelah berhasil pindah ke
blockchain Enumivo.

Dengan menyumbang jumlah 100.000 token Enumivo ke proyek Eurno, satu token Eurno
akan secara otomatis dijamin memiliki nilai perdagangan minimal 0,002 ENU (100.000 /
50.000.000). Namun, seperti yang dijelaskan di atas, komunitas token Eurno akhirnya akan
diberikan opsi untuk langsung mencairkan token Eurno mereka untuk koin Enumivo melalui
skema pembelian kembali, dengan tarif yang lebih rendah.

Proyek Eurno akan menyumbangkan 1.000.000 token Eurno ke dana UBI Enumivo sebagai
isyarat niat baik. Ini akan dianggap sebagai ventura amal dari tim pengembangan Eurno.
Proyek Enumivo adalah proyek yang bertujuan untuk menyediakan kekayaan finansial bagi
setiap manusia yang hidup, sebagai hasil dari itu, tim Eurno merasa bahwa mereka memiliki
tujuan yang sama.

Karena proyek Eurno adalah proyek yang bertujuan untuk mengumpulkan donasi amal,
penting untuk dicatat bahwa penggunaan dana yang disumbangkan akan selalu dipilih oleh
komunitas token Eurno, melalui Eurno dApp, dan semua informasi akan dapat diakses
publik untuk verifikasi melalui situs web resmi Eurno.org.

Page #20 of #27

Tim pengembangan Eurno bertujuan untuk menyediakan sarana menghasilkan pemasukan
lebih lanjut untuk proyek Eurno dan akan menggunakan sumber pendanaan mereka sendiri
sebagai

cara

mengembangkannya.

Dengan

demikian

tim

Eurno

akan

memiliki

kebijaksanaan mutlak untuk menggunakan dana tersebut sesuai keinginan mereka, kecuali
jika dijelaskan dalam dokumen ini.

Distribusi Token Eurno
Dana Dev yang Tidak Dipilih

5 juta

Dana Dev yang Dipilih

TBD

Donasi UBI

1 juta

Dana Ventura Amal

11.5 juta

Distribusi Pertama (Airdrop)

23 juta

Distribusi Kedua (Dipilih)

9.5 juta

Jumlah Pasokan Token Eurno

50 juta

7.1. Lima Grup Dompet Eurno
Karena sifat dari proyek Eurno, tim pengembangan Eurno akan mengendalikan lima
kelompok dompet yang berafiliasi dengan proyek. Dompet telah dikelompokkan karena
fakta bahwa orang mungkin ingin menyumbangkan berbagai cryptocurrency yang
menggunakan blockchain yang berbeda. Semua dompet yang terkait dengan proyek
Eurno akan dapat diverifikasi secara publik di situs web eurno.org.

7.1.1. Dompet Ventura Amal yang Dapat Dipilih
Semua saldo yang disimpan dalam kelompok dompet amal Eurno akan dikenai
pemilihan komunitas sebelum mereka dapat digunakan. Semua dana yang disimpan
dalam dompet amal akan digunakan secara eksklusif untuk usaha amal yang
diputuskan oleh komunitas Eurno melalui pemilihan Eurno DApp.
Page #21 of #27

Dompet-dompet yang disimpan dalam kelompok ini akan tersedia bagi masyarakat
untuk disumbangkan dan akan menerima alokasi pendapatan pasif yang dirinci di
tempat lain dalam dokumen ini.

7.1.2. Dompet Pengembangan yang Dapat Dipilih
Dompet yang ditempatkan di bawah pengelompokan pengembangan yang dapat
dipilih akan tersedia bagi publik untuk disumbangkan secara eksklusif untuk
pengembangan proyek Eurno. Penting untuk menekankan bahwa setiap dana yang
disumbangkan ke kelompok dompet ini tidak akan dialokasikan untuk ventura amal,
mereka malah akan digunakan untuk membayar pengembangan proyek Eurno yang
dipilih oleh komunitas Eurno.

Saldo dompet pengembangan yang dapat dipilih akan dikenakan pemilihan
komunitas sebelum penarikan dana. Ini untuk memastikan komunitas Eurno mampu
mengatur proyek sesuai keinginan mereka.

Sebagai contoh, jika komunitas memutuskan mereka ingin menggunakan dana
tersebut untuk membayar biaya pencatatan untuk pertukaran mata uang kripto, dan
memberikan suara mendukungnya, tim pengembangan Eurno akan berkewajiban
untuk mendekati pertukaran tersebut dan memulai proses pencatatan.

7.1.3. Dompet Penarikan yang Tidak Dapat di Transfer
Karena proyek Eurno bermaksud menyediakan sarana mencairkan dana untuk
komunitas Eurno, akan ada sekelompok dompet yang didedikasikan untuk
menyediakan stabilitas harga untuk token ENO. Saldo dari pengelompokan dompet
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ini tidak akan dipindahkan selain untuk diversifikasi cryptocurrency yang mendukung
token ENO.

Misalnya, jika proyek Eurno mengakuisisi sejumlah besar cryptocurrency dari
sumber pendapatan pasif yang tercantum di bawah, tim pengembangan dapat
memutuskan untuk bertukar persentase kepemilikan dalam satu token untuk sesuatu
yang dianggap bersifat lebih stabil, seperti sebagai Bitcoin. Sekali lagi, akan
memberikan stabilitas lebih lanjut untuk token ENO.

7.1.4. Dompet Pengembangan yang Tidak Dapat Dipilih
Saldo dari pengelompokan dompet ini harus digunakan ketika tim pengembangan
Eurno merasa cocok. Sebagai akibatnya, tim Eurno ini tidak akan menerima
sumbangan apa pun dalam dompet yang terdaftar sebagai tidak dapat dipilih.

Keputusan ini diambil agar tim pengembangan Eurno mampu mengembangkan
proyek dengan cara yang mereka rasa akan bermanfaat tanpa menggunakan dana
yang telah disumbangkan.

Saldo dompet dalam pengelompokan ini akan diakumulasikan melalui metode
pendapatan pasif yang tercantum di bawah ini, dan secara umum, dana akan
digunakan

untuk membayar pekerja

lepas, pertukaran

yang

menurut

tim

pengembangan Eurno akan menguntungkan profil proyek, dan setiap insidental yang
mungkin terjadi.
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7.1.5. Dompet Pengembangan Asli
Seperti yang disebutkan dalam dokumen ini, tim pengembangan Eurno pada
awalnya akan diberikan 5 juta ENO token untuk mengembangkan proyek sesuai
keinginan mereka. Sebagian token ini akan digunakan selama tahap awal kehidupan
token ENO untuk membentuk kemitraan formal dengan penukar kripto dan pelacak,
serta membayar pengembangan awal proyek.

7.2. Produser Block Enumivo & Liteshares Witness Node
Tim Eurno bertujuan untuk menyediakan sarana menghasilkan pendapatan pasif untuk
proyek Eurno melalui penciptaan produsen blok Enumivo yang menyumbangkan 50%
dari pendapatannya yang menguntungkan ke proyek Eurno.

Tim Eurno juga akan mengoperasikan witness node Liteshares (www.liteshares.io),
50% dari pendapatan yang menguntungkan dan juga akan disumbangkan ke proyek
Eurno.

Kedua aliran pendapatan pasif yang tercantum di atas akan dipecah dan dialokasikan
dalam struktur berikut: 80% ke dana pembangunan yang tidak dapat dipilih, 15% untuk
dikonversi menjadi token ENU dan disumbangkan ke 100.000 dana token awal ENU,
5% untuk disumbangkan ke dana ventura amal yang dapat dipilih.

7.3. Donasi Bounty Something Decent
Karena proyek Eurno sedang dikembangkan sebagai bagian dari fondasi Something
Decent secara keseluruhan, penting bagi kemitraan kedua platform untuk saling
mendukung, sementara memungkinkan keduanya tumbuh secara mandiri.
Page #24 of #27

Something Decent sepenuhnya didanai melalui sumbangan publik dan donasi hadiah,
yang diterbitkan sebagai hadiah untuk artikel yang diterbitkan di situs web Something
Decent.

Dalam upaya untuk membantu mengurangi volatilitas pasar Eurno, 15% dari semua
pembayaran hadiah cryptocurrency yang dikeluarkan untuk Something Decent melalui
alamat surel resmi mereka. Dompet ETH, akan disumbangkan ke proyek Eurno.

Sumbangan 15% ini akan dipecah dengan cara melihat 10% dari alokasi yang
disumbangkan ke dana pembangunan yang tidak dapat dipilih, 4% dikonversi menjadi
token ENU dan disumbangkan ke 100,000 dana token awal ENU, dan 1% sisanya
disumbangkan ke dana amal Eurno yang dapat dipilih.

7.4. Sumber Penghasil Pasif Lainnya
Tim pengembangan Eurno bermaksud menambahkan sumber penghasilan lebih
lanjut, untuk membantu pengembangan proyek secara keseluruhan, melalui
penggunaan masternodes yang akan didanai dengan biaya sendiri.

Saat ini tim pengembangan Eurno berniat menyumbang minimal 50% dari
keuntungan yang didapat dari node master Draft Coin dan Twist Coin mereka ke
proyek Eurno dengan cara berikut: 80% ke dana pembangunan yang tidak dapat
dipilih, 15% ke posisi terkunci 100,000 ENU kontrak token, 2% untuk dana
pengembangan yang dapat dipilih dan 3% untuk dana ventura amal.
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8. Kemungkinan Masalah
Seperti semua cryptocurrency, masalah utama yang diantisipasi untuk proyek Eurno adalah
likuiditas aset digital, volatilitas di pasar kripto dan peraturan pemerintah yang berbahaya
bagi cryptocurrency yang dikenakan.

Sementara tim Eurno akan melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa
Eurno tidak terpengaruh oleh hal-hal di atas, sungguh tidak mungkin untuk mengetahui apa
sikap akhir pemerintah terhadap cryptocurrency di masa depan.

9. Ringkasan
Token ENO dari Proyek Eurno adalah cryptocurrency yang awalnya dirilis sebagai token
ERC20, pada blockchain Ethereum. Ketika distribusi airdrop awal selesai, dan tim Eurno
sudah siap, token Eurno akan dipindahkan dari jaringan Ethereum ke jaringan Enumivo.

Token akan memiliki total pasokan maksimum 50 juta dan akan mengadakan dua tahap
distribusi gratis: yang pertama dari 23 juta token Eurno, dan yang kedua dari 9,5 juta token
Eurno yang diterbitkan untuk umum.

Proyek Eurno pada akhirnya akan memberikan pemilihan dApp untuk pemegang token
Eurno dan memungkinkan komunitas Eurno untuk mengatur elemen-elemen tertentu dari
proyek, sementara memutuskan ventura amal mana yang mereka inginkan agar proyek
dapat mengambil bagian dari dalam.
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Token Eurno akan didukung oleh 100.000 token Enumivo sebagai sarana untuk mengurangi
efek dari volatilitas pasar. Dengan melakukan itu, dianggap bahwa token Eurno akan selalu
memiliki beberapa bentuk harga. Proyek Eurno juga akan menjadi penyumbang penting dari
keuntungan yang dihasilkan dari aliran pendapatan pasif yang disebutkan di atas.

Token Eurno dikembangkan sebagai sarana memberi orang-orang di dunia kesempatan
untuk memiliki suara dalam bagaimana cara memilih dunia mereka ditingkatkan, dan
bagaimana cara sumbangan mereka dihabiskan. Pemlihan DApp Eurno akan menyediakan
massa dengan cara yang mudah dan demokratis untuk berkontribusi pada perbaikan
kehidupan, baik manusia maupun yang lainyna secara global.
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