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Plataforma e protocolo para Software Fintech
HyperQuant é uma plataforma multifuncional para a negociação automatizada de criptomoedas,
gestão de ativos e a criação de aplicativos descentralizados(dApps) baseada na tecnologia de
blockchain e no protocolo de entrega rápida de pedidos. Foi criada pelos traders quantitativos
profissionais que conhecem a indústria de gerenciamento de capital por dentro e por fora.
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Implementação de Protocolo de entrega rápida de pedidos

Tecnologias mais modernas
Muito rápido
O protocolo de entrega rápida de pedidos que permite realizar as transações dos dados à
velocidade da luz entre diferentes plataformas de negociação. Funciona centenas de vezes
mais rápido que as soluções similares dando uma vantagem competitiva significativa para
dApps e serviços baseados nesta plataforma.

Muito inteligente
Todos os componentes da plataforma serão controlados e gerenciados pelo sistema de
Inteligência Artificial e gerenciamento de riscos HyperQuant que evolui constantemente
através de aprendizagem artificial baseado nos dados acumulados pelo protocolo.

Muito seguro
Utilizamos o modelo de árvore de Merkle e o princípio de prova de existência para armazenar os
dados sobre as transações do protocolo na blockchain Ethereum. Isto assegura a transparência e
segurança do sistema. O próprio sistema é mais eficiente em termos de tráfego e computação,
ou seja, mesmo se tiver 1,000,000,000 pedidos diariamente, o tamanho das aprovações vai
constituir apenas 1kb e requererá apenas 30 operações de hash.
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Economia doToken HQ
Posse de Tokens

Usar tokens

• Para utilizar bots de negociação de criptomoedas

• Para criar o contrato inteligente que vai
armazenar os dados sobre a sua carteira
de investimentos e a sua configuração
pessoal de bots de negociação

• Para utilizar software para manter cotações
e cobertura

Obter tokens
• Desenvolvendo e colocando dApps no mercado
• Fornecendo os dados de valor ao mercado

• Para construir as suas próprias dApps
de negociação ou software para o fundo
de cobertura no topo da plataforma

Soluções B2B para empresas

Trading Bots

Investidores de
criptomoedas

Framework quantitativo e SDK, dados de
mercado sobre o câmbio de criptomoedas

Organização envolvida
na negociação de
criptomoedas

Traders quantitativos
profissionais e
desenvolvedores de bots

Participantes da Plataforma

Casos de uso em B2B

Casos práticos de B2C

Manutenção das cotações
O serviço permite aumentar a

Aplicativos de Bots de
negociação

liquidez do token.

Este aplicativo serve para
gerenciar os trading Bots

Software para fundo de
cobertura

Mercado de Trading Bots

Este software permite criar o
próprio fundo de cobertura de
criptomoedas em alguns minutos.

MAIS CASOS PRÁTICOS

Os utilizadores podem
desenvolver as estratégias da
negociação automatizada e
colocá-las no mercado.
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Detalhes da venda de Tokens

Distribuiçã
o de tokens

Venda de Tokens

35%

Fundo de reserva

39%

Equipa

15%

Consultores e
Parceiros

9%

Prémio

2%

Venda privada

Maio – Junho, 2018

País

Estonia

Pré-venda pública

Julho, 2018

Aceita

ETH

Ticker

HQT

Lista segura

Sim

Tipo de token

ERC20

Verificação dos
clientes

Sim

Preço do token TGE

1 HQT = 0.00028 ETH

Tokens não
vendidos ficam

congelados para 2 anos

1 ETH = 3500 HQT

Período de bloqueio
Objetivo da
angariação dos
fundos
Oferta geral de tokens
Tokens disponíveis
para venda

20,000 ETH
Equipa – 1 ano após a data de geração do token
200 000 000 HQT
35%

Consultores – 6 meses após a data de geração do
token (TGE)
Bónus – 3 meses a contar da data de geração do
tokens (cada mês 1/3 está bloqueada)
Os bónus para os investidores institucionais
serão congelados por um periodo de 6 meses.

