Oferta de investimento Moeda Viridi
Maconha medicinal na Suíça!

Este investimento oferece a base para o investimento na moeda Viridi.
A valorização esperada da moeda Viridi está baseada nos lucros das colheitas da
maconha medicinal na Suíça.
Como a maconha medicinal foi legalizada na Suíça, a empresa Fides Invest A AG, foi
aprovada e licenciada recentemente, pelas autoridades suíças, para produzir e
distribuir maconha medicinal na Suíça.
O retorno dos investimentos na Viridi baseia-se em 3 anos de colheita da maconha
medicinal, sendo que aqui a valorização esperada da moeda não está incluída.

Mudanças na legislação Suíça
Em 2017, a legislação suíça foi alterada em relação à produção, venda e uso de
maconha medicinal (contendo 0,1% de tetrahidrocannabinol (THC)). A nova legislação
abre uma exceção na proibição anterior de usar maconha medicinal e, dá às
empresas, que possuam as devidas autorizações e licenças, o direito de cultivar
plantas de maconha e distribuir a maconha medicinal.
A regulamentação suíça estabelece que a maconha é legal para o uso próprio de uma
pessoa "se contiver um Nível de THC inferior a 1%. A maconha medicinal
normalmente contém um nível inferior à 0,1% de THC. No entanto, é o nível de CBD
(Cannabidiol) que faz com que os usuários de maconha suíça se interessem neste
novo tipo de maconha, já que é conhecida por sua característica de cura e vantagens
médicas. As novas sementes são desenvolvidas através da genética, onde as cepas
de cultivo são especificamente desenvolvidas para níveis mais altos de CBD. Para
usuários de maconha suíça, isso significa muito, visto que o uso da maconha
medicinal tem sido comprovado em produzir efeitos positivos em diferentes tipos de
doenças, tanto para pessoas mais jovens quanto para as mais velhas. Considera-se
que o CBD efeitos anti-inflamatórios e várias vantagens terapêuticas potenciais, como
por exemplo contra ataques de pânico, ansiedade ou se usado para alívio da dor.
A comercialização aumentou logo depois que as autoridades de saúde na Suíça, em
fevereiro de 2017, publicaram que a "maconha com baixo teor de THC" seria tributada
da mesma forma que o tabaco e com um aviso de saúde semelhante, que estabelece
a legalidade do produto.
Este tipo de maconha tem sido chamado de diferentes nomes e, através da Fides
Invest AG, está sob o nome de CanaPlus. As vendas aumentaram em Bern e Zürich
no início de 2017, já que mais e mais pessoas começaram a comprar o produto e a
demanda aumentou. Em Basileia, observou-se um aumento da demanda semelhante
com um produto que mantém os efeitos calmantes da maconha, mas sem os efeitos
psicotrópicos causados por um alto consumo de THC.
No ano passado, os varejistas, que são licenciados para vender maconha medicinal
na Suíça, aumentaram suas vendas de um patamar ínfimo para mais de 140. As
vendas aumentaram radicalmente e a expectativa é que 2017 as vendas de maconha
medicinal atinjam cerca de 100 milhões de francos suíços (aproximadamente 800
milhões de SEK).

Informações sobre a empresa Fides Invest AG
A empresa Fides Invest AG recebeu, no início de 2017 das autoridades suíças, as
licenças necessárias para produzir e distribuir o CanaPlus. A empresa contratou
especialistas em agricultura especializados no cultivo de plantas em ambiente fechado
entre outras coisas.
A Fides Invest AG também assinou um contrato de locação para uma fábrica de cerca
de 20.000 metros quadrados. Vários componentes diferentes, de alta qualidade, são
necessários para melhor definir a condição relativa à colheita e manutenção do
CanaPlus, tais como:
● Solo de cultivo de alta qualidade
● Sistemas de cultivo e irrigação
● Lâmpadas LED
● Ar condicionado
As sementes utilizadas para o cultivo são especificamente produzidas e desenvolvidas
para o CanaPlus.
Além dos recursos acima mencionados, outros recursos também são necessários
para manter o cultivo e os negócios da empresa Fides Invest AG diariamente, tais
como:
● Advogado de empresa
● Auditor
● Trabalhadores de cultivo
● Aluguel
● Eletricidade
● Sistema de vigilância
● Sistema de alarme
● E-commerce (loja na web)

Investimentos na moeda Viridi
As partes interessadas recebem uma oportunidade única de investir na chamada
"moeda criptográfica prova de empréstimo de investimento de participação” (prazo de
execução é de 36 meses).
Um cultivo é colhido dentro de um período de aproximadamente 10 semanas (máximo
3 meses). Após a colheita terminar, as vendas começam, com a expectativa de que a
colheita seja vendida antes da próxima safra começar. A previsão para primeira
colheita e as vendas é de 6 meses.
O investimento mínimo é de 250 euros (veja os níveis de investimento abaixo).
O retorno do investimento da primeira colheita após as vendas será pago em 1 de
julho,2018 (com a ressalva de que a colheita e as vendas terminaram naquele
momento, caso contrário, o primeiro pagamento será postergado até que esta seja
concluído).
O retorno do investimento é distribuído ao longo de 36 meses e é 3 x o capital
investido, veja especificação e lucro abaixo. Os investidores estão comprometidos
com a restrição que eles não podem vender sua própria posse da moedas até a
primeira colheita terminar. O lucro gerado será proveniente das vendas da colheita.
Observe que a moeda não é emitida pela Fides Invest AG.
Pacotes de moedas Viridi
O montante total de moedas disponíveis para investir é de 45 milhões com um valor
inicial de 0,1 € cada.

No período anterior a moeda Viridi é pública (para população em geral), o requisito é
que o investidor esteja registrado como membro Diamante no eXeR.
Se você vender sua posse de moeda antes do prazo de execução de 36 meses, os
dividendos que não foram pagos, serão transferidos para o novo proprietário das
moedas.

