Ecossistema para Interação Sexual Global na Blockchain

A Exolover Pty Ltd é uma empresa australiana que desenvolve
dispositivos de alta tecnologia para adultos, que permitem aos
usuários interagir remotamente e compartilhar sensações íntimas
reais em total privacidade.
Um novo modelo de negócios que aproveita a demanda por um token e as
necessidades de milhões de pessoas em todo o mundo
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Ao longo deste white paper os leitores aprenderão sobre
a atual falta de uma tecnologia tão inovadora, a
demanda por essa oferta de produto e a solução
ExoLover.
A leitura deste documento não requer habilidades
especializadas, mas permitirá que você conheça todo o
escopo do ("projeto") ExoLover ("EXO").
Depois de ler este white paper, você verá lacunas e
deficiências na indústria de dispositivos inovadores para
adultos que o Projeto preenche.
A consciência das tendências da sociedade e as
possibilidades ilimitadas que nos são oferecidas pelo
progresso tecnológico, não deixarão dúvidas para os
leitores sobre a necessidade e a oportunidade do
projeto.

1. VISÃO
Nas últimas décadas, a descoberta de novas tecnologias revolucionou o mundo ao
nosso redor.
Nós carregamos computadores em nossos bolsos; nossas necessidades diárias de
compras às interações sociais, estão disponíveis a um único clique.
A maioria dos novos modelos de negócios é baseada em tecnologia e usa
inovações como computação em nuvem, automação e inteligência artificial para
trabalhar com mais eficiência.
No entanto, uma indústria permanece praticamente intocada pelo nosso mundo
digital em constante expansão - a indústria de brinquedos sexuais.
O ExoLover está aqui para mudar isso; o projeto está na vanguarda do
desenvolvimento de brinquedos sexuais modernos, juntamente com a nova
fronteira de uma rede descentralizada, a indústria de brinquedos sexuais nunca
mais será a mesma.
Nossos dispositivos inovadores são capazes de transmitir sensações realistas de
atividade sexual, incluindo relações sexuais sozinho ou com parceiros de todo o
mundo. A plataforma web descentralizada ExoLover oferece aos usuários uma
conexão anônima, permitindo-lhes alcançar o máximo de prazer sexual, mesmo
sem o contato físico real.
O sexo é parte integrante da nossa vida e pensamos nele muitas vezes ao dia.
Muitos de nós sonhamos ou obtemos relaxamento sexual sem a ajuda de um
parceiro. Mas estamos envergonhados de falar sobre isso.
O ExoLover altera completamente a ordem estabelecida; permitindo a todos a
oportunidade de ter uma experiência sexual realista, sempre que quiserem e onde
quer que estejam; parceiros dispostos estão a apenas um clique de distância.
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2. EXOLOVER
O ExoLover é uma coleção inovadora de brinquedos sexuais que permite aos
usuários experimentar toda a gama de sensações sexuais com parceiros virtuais
ou remotos.
Os usuários do ExoLover interagem remotamente com os outros em uma
experiência sexual virtual imersiva, que transmite as sensações da relação sexual
para uma experiência de corpo inteiro diferente de qualquer outra.
O dispositivo nasceu da idéia de um exoesqueleto - os dispositivos ExoLover
cobrem partes do corpo e fornecem suporte para uma vida sexual mais
plenamente satisfeita.
O ExoLover permite que as pessoas encontrem novos parceiros onde quer que
estejam, conectem-se aos parceiros atuais quando estiverem separados;
permitindo-lhes realizar suas mais profundas fantasias.
O ExoLover muda completamente a forma como pensamos e como obtemos
satisfação sexual. O projeto muda radicalmente nossa abordagem para esse
fenômeno de massa.
A ExoLover Suite de produtos sexuais avançados e patenteados (ExoTouch,
ExoFeel, ExoBeat, ExoThrust, ExoTator, ExoWand, ExoReality & ExoVirtual)
permite aos usuários uma experiência sexual inesquecível de sua escolha.
A plataforma descentralizada simplificará o processo de registro, de acordo com o
princípio do anonimato.
A missão do Projeto ExoLover é:
- proporcionar aos utilizadores a experiência sexual completa de sua escolha
(incluindo relações sexuais),
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2. EXOLOVER

- permitir que as pessoas experimentem a alegria do sexo, mesmo na ausência de
um parceiro,
- proporcionar satisfação sexual ao usuário, onde ele se sentirão completamente
seguros e protegidos da violência, em qualquer lugar aconchegante de sua própria
escolha,
- tornar o processo de encontrar parceiros sexuais rápido, fácil e barato
- permitir que as pessoas realizem seus desejos sexuais em qualquer momento
conveniente,
- para permitir uma vida sexual mais auto-realizada,
- reduzir a tensão psicológica.
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3. PROBLEMA \ SOLUÇÃO
Não houve um avanço inovador na indústria de brinquedos sexuais desde o início e
não há dispositivos disponíveis que imitem qualitativamente o processo da relação
sexual.
A sensibilidade do sujeito só agrava o problema. Como resultado, os clientes
continuam a desfrutar de versões ligeiramente melhoradas de consolos ou
masturbadores com função de vibração.
O crescimento de doenças sexualmente transmissíveis, dietas pouco saudáveis,
estilos de vida sedentários, o crescimento dos fluxos de informação, sobrecarga de
atividades e obrigações sociais, leva a uma escassez crônica de tempo pessoal e a
uma restrição no círculo de comunicação ao vivo.
A cada ano, o número de pessoas que não têm uma vida sexual regular aumenta e se
torna mais propagado ao longo do tempo.
Agora, vamos a pergunta: por que outras pessoas não têm parceiros sexuais
regulares? Quem tem o problema? Bem, existem muitas razões pelas quais uma
pessoa não tem uma vida sexual significativa, algumas razões podem ser de natureza
médica e outras podem ser tão simples quanto uma pessoa se sentir desconfortável.
Vamos analisar alguns dos motivos mais comuns:
Fatores como ansiedade, insegurança ou geralmente pensar em demasia sobre sexo
são uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas não o praticam ou não
atingem o orgasmo quando realmente o têm. Ao invés de aproveitar o momento, suas
mentes tendem a vagar.
O tempo também se encurta quando você tem trabalho, família e tantas outras coisas
que precisa fazer. São muito comuns os casais que só querem dormir quando chegam
em casa do trabalho.
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3. PROBLEMA \ SOLUÇÃO
Não houve um avanço inovador na indústria de brinquedos sexuais desde o início
e não há dispositivos disponíveis que imitem qualitativamente o processo da
relação sexual.
A sensibilidade do sujeito só agrava o problema. Como resultado, os clientes
continuam a desfrutar de versões ligeiramente melhoradas de consolos ou
masturbadores com função de vibração.
O crescimento de doenças sexualmente transmissíveis, dietas pouco saudáveis,
estilos de vida sedentários, o crescimento dos fluxos de informação, a sobrecarga
de atividades e obrigações sociais, levam a uma escassez crônica de tempo
pessoal e a uma restrição no círculo de comunicação ao vivo.
A cada ano, o número de pessoas que não têm uma vida sexual regular aumenta e
se torna mais pronunciado ao longo do tempo.
Agora, vamos a
regulares? Quem
pessoa não tem
natureza médica
desconfortável.

pergunta: por que outras pessoas não têm parceiros sexuais
tem o problema? Bem, existem diversas razões pelas quais uma
uma vida sexual significativa, algumas razões podem ser de
e outras podem ser tão simples quanto uma pessoa se sentir

Vamos analisar alguns dos motivos mais comuns:
Fatores como ansiedade, insegurança ou geralmente pensar muito sobre sexo são
uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas não fazem sexo ou não
atingem o orgasmo quando realmente o praticam. Ao invés de aproveitar o
momento, suas mentes tendem a vagar.
O tempo também é encurtado quando você tem trabalho, família e tantas outras
coisas que precisa fazer. É muito comum casais que só querem dormir quando
chegam em casa do trabalho.
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3. PROBLEMA \ SOLUÇÃO
O ExoLover vem com vários avatares de alta qualidade pré-instalados; os usuários
também podem criar seus próprios, com uma variedade de recursos definidos
individualmente (aparência, roupas, altura, tamanho, etc ...), permitindo que eles
apareçam como são ou como se imaginam, em seus sonhos mais selvagens.
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4. NOSSOS CLIENTES
Quando se trata da ciência da satisfação sexual, sabemos que a satisfação é relatada
como maior entre pessoas que fazem sexo com mais frequência, têm orgasmos mais
consistentes e incorporam uma variedade maior de atos sexuais.
O ExoLover está aqui para possibilitar esses domínios de satisfação sexual
para todos.
O ExoLover resolverá muitos problemas, como a possibilidade de sexo inseguro com
parceiros que têm doenças sexualmente transmissíveis incuráveis (HIV, sífilis).
Isso ajudará a manter uma vida sexual regular para casais que tenham uma
separação prolongada, quando as pessoas continuarem a ter relações sexuais quase
completas através da Internet. Estamos confiantes de que o Projeto ExoLover ajudará
a reduzir a insatisfação sexual e, consequentemente, também o número de pessoas
que são vítimas de violência.
Entre outros, nossos principais clientes são:
- pessoas com capacidades físicas limitadas, doenças ou condições que inibem a
atividade sexual, incluindo relações sexuais com um parceiro;
- pessoas que não têm, não querem ter, ou não são capazes de ter relacionamentos
regulares de longo prazo por qualquer número de razões;
- Indivíduos que têm filhos e/ou restrições de tempo que dificultam a vida sexual plena;
- aqueles que não estão sendo sexualmente satisfeitos por seus parceiros;
- cônjuges, companheiros ou amantes separados pela distância, desejando ter uma
vida sexual normal com a pessoa amada;
- indivíduos que buscam variedade em seu relacionamento atual;
- indivíduos que anseiam por sexo não convencional e sensações incomuns.
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5. COMO FUNCIONA
A ExoLover Suite de produtos de brinquedos sexuais avançados e patenteados
(ExoTouch, ExoFeel, ExoBeat, ExoThrust, ExoTator, ExoWand, ExoReality &
ExoVirtual) realisticamente imita a atividade sexual induzida de variada intensidade do
usuário
Os dispositivos são um desenvolvimento inovador que qualitativamente imita tanto o
processo de atividade sexual, incluindo o intercurso, quanto as sensações
perceptórias, hápticas e somáticas que o acompanham.
O equipamento mecânico e eletrônico (um complexo de configurações de hardware e
software de última geração) permite que cada usuário tenha a oportunidade de definir
individualmente o programa e gerenciar as relações sexuais.
Uma característica distinta é a oportunidade de os usuários terem encontros sexuais
com parceiros virtuais ou remotos.
A operação dos dispositivos ExoLover na plataforma EXO envolve dois tipos
diferentes de conexões:
- Interna - operação de dispositivos no modo de conexão interna "dispositivoplataforma". Inclui o dispositivo inovador, vídeo pornô ou histórias de áudio pornô
sincronizadas com ele através da Plataforma EXO, para uso pessoal e gerenciamento
de processos pelo usuário ou pelo programa especificado,
- Externa - operação simultânea dos dispositivos ExoLover no modo de conexão
externa, ou seja, "dispositivo para plataforma para dispositivo" com parceiros remotos
conectados à Plataforma EXO; isso inclui que os dispositivos inovadores sejam
conectados de forma síncrona através da Plataforma EXO e os processos
gerenciados por um dos usuários. O número de parceiros sexuais e a escolha de
dispositivos sexuais empregados podem variar, dependendo das preferências sexuais
do grupo de usuários.
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O registro na Plataforma EXO é feito simplesmente fornecendo aos usuários o
endereço eltrônico da EXO Wallet; A conexão dessa maneira garante o anonimato
completo do usuário e impede a interferência de terceiros eu sua vida privada.
Ao criar seu perfil de usuário ExoLover, os indivíduos são livres para especificar
sua aparência física e os aspectos pessoais que escolherem, criando a pessoa
que sonham ser.
A conexão externa de cada usuário inicializa um algoritmo de recompensa do
usuário dentro do Contrato Inteligente da Plataformas EXO, que permite que eles
sejam recompensados com Tokens EXO. Esse sistema de recompensa é chamado
de "Prova de Conexão".
Usuário 1

?

Ganhador
Fundo de Recompensas
do Usuário
Plataforma
Contrato inteligente

Usuário 2

5. COMO FUNCIONA

Quando dois usuários em uma livre busca Plataforma EXO se encontram e iniciam
um relacionamento; usando os Tokens EXO, eles se conectam e um Contrato
Inteligente é gerado, resultando na queima dos tokens de pagamento.
O Contrato Inteligente aciona um algoritmo de recompensa matemática imparcial,
que determina qual dos usuários conectados às plataformas EXO será
recompensado; o "vencedor" recebe então 150% dos Tokens EXO gastos na
conexão com a Plataforma EXO, como recompensa do Fundo de Recompensa do
Usuário.
A recompensa valida que a conexão foi real e realmente ocorreu, por isso é
chamado de “Prova de Conexão”.
Além disso, especialmente estimulando novos usuários de criptomoedas a
participar da obtenção de Tokens EXO; a Prova de Conexão também fornece um
estímulo positivo para os primeiros possuidores de Tokens EXO que podem, de
fato, adicionalmente realizar um ganho (de 50% monetário) em seu Token EXO,
gasto enquanto estão, ao mesmo tempo, imersos em um encontro alucinante sem
nenhuma despesa.
O uso de métodos de visualização é opcional e depende apenas dos próprios
participantes. Tudo depende do grau de abertura dos participantes no processo e
seus objetivos.
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6. O MERCADO

O mercado global de brinquedos para adultos é estimado em US$ 15 bilhões por ano,
com um crescimento projetado de pouco mais que o triplo desse valor até 2020.
O principal país produtor é a China, que responde por aproximadamente 70% desse
mercado, possuindo mais de 1.000 empresas que atuam nesse campo e geram
anualmente cerca de US$ 3 bilhões de lucro líquido.
Em todo o mundo, 1 em cada 4 pessoas relataram ter usado um brinquedo sexual.
Este número salta significativamente quando se olha para o seu uso na Europa
Ocidental, países não europeus e que falam inglês (ou seja, Austrália, África do Sul e
Estados Unidos) onde aproximadamente 3 em cada 5 pessoas relatam ter usado um
brinquedo sexual. Curiosamente, são esses países que também relatam níveis mais
altos de bem-estar sexual em geral.
Entre os brinquedos sexuais mais comumente comprados estão vibradores,
masturbadores e consolos masculinos; O sexo virtual também é muito popular. Do
cibersexo ao sexo por telefone, esses tipos de sexo virtual existem em vários formatos
desde o surgimento de suas respectivas indústrias. E, de fato, essas práticas
evoluíram à medida que tecnologias e métodos de comunicação continuam a mudar.
Hoje, por exemplo, diversas empresas estão conectando vibradores a tecnologias
Bluetooth para que um parceiro possa controlar remotamente as sensações de longe.
A demanda é clara. Os consumidores estão procurando simular relações sexuais ou
fazer com que o relacionamento que estão tendo com os parceiros seja mais
prazeroso. Em todo o mundo, as pessoas estão procurando por satisfação sexual ...
mas elas estão descobrindo? Infelizmente, a resposta é muitas vezes não.
Globalmente, 36% das pessoas relataram que desejavam ter relações sexuais com
maior frequência. Da mesma forma, menos de 50% das pessoas relatam estar felizes
com suas vidas sexuais.
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6. O MERCADO
Embora existam vários outros produtos no mercado e ainda mais projetos em
andamento que mergulham no mundo da tecnologia sexual, o ExoLover é o
primeiro a conectar usuários através de uma plataforma de rede social ponto a
ponto baseada em blockchain, com dispositivos inovadores para transmitir
sensações sexuais reais.
O mercado-alvo do ExoLover pode ser estimado em pelo menos 50% da clientela
que pratica o sexo virtual em todas as suas variedades (cibersexo, robôs sexuais,
sexo por telefone, sexting, vídeo chat erótico, etc.), um mercado estimado em US$
6 bilhões por ano.
A acessível ExoLover Suite, contendo dispositivos sexuais capazes de simular
totalmente a relação sexual, provocará uma demanda explosiva em todo o mundo.
Em termos simples, todo mundo quer tentar algo novo!
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7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O Projeto ExoLover inclui uma plataforma descentralizada e brinquedos sexuais
inovadores com capacidades perceptivas, hápticas e somáticas, permitindo uma
simulação completa e qualitativa da atividade sexual, incluindo a relação sexual.
Uma característica distinta da Plataforma EXO é a oportunidade de os usuários
fazerem sexo com parceiros virtuais ou remotos usando dispositivos habilitados
para Internet em conjunto com o EXO Mobile, que fornece acesso a todos os
recursos e funções da Plataforma EXO, incluindo conexões internas e externas.
O EXO Mobile estará disponível para dispositivos móveis com recursos Android e
iOS e disponível para download a partir do Google Play e da App Store.
A principal diferença de todos os modelos existentes brinquedos sexuais é que não
abraçamos o desejo tradicional de outros fabricantes de produzir dispositivos
baseados nas imitações realistas dos órgãos sexuais femininos e masculinos.
A ExoLover desenvolveu dispositivos patenteados de última geração que
realisticamente transmitem e recebem as sensações que ocorrem durante a
atividade sexual, incluindo a relação sexual, e não procuram alcançar similaridade
alguma na aparência.
É nosso argumento que a ênfase na aparência realista do brinquedo sexual é mais
desvantajosa do que vantajosa; que se aplica a toda a linha de brinquedos
sexuais, de vibradores a robôs sexuais.
O kit feminino consiste em um ExoSuit, com peças intercambiáveis e destacáveis
que podem ser usados para inúmeros tipos de atividade sexual.
O ExoWand é o primeiro dispositivo inovador que simula um falo masculino.
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7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
O ExoTator é um dispositivo que simula movimentos rotacionais na área do clitóris.
Uma opção adicional está disponível com um segundo ExoWand para sexo anal ou
para dupla penetração simultânea.
Mini-manipuladores ExoTouch permitem a imitação de abraços e carícias e simula o
contorno, compressão e a palmada.
O kit masculino consiste em um ExoSuit de tamanho masculino com a inovadora
imitação de vagina, apropriadamente chamada de ExoThrust, alternativamente com
um ExoWand para atividade sexual anal; que pode ser ampliado com a inclusão do
recurso ExoTouch.
A avançada eletrônica de última geração e o equipamento habilitado para o tato,
combinados com esses dispositivos, criarão programas de atos sexuais em qualquer
formato e intensidade. Assim, ao usar esses dispositivos, os usuários podem criar
uma imitação de quase qualquer atividade sexual que escolherem, incluindo a relação
sexual.
O ExoFeel, através do fechamento de contatos, controla os atos sexuais que podem
ser transferidos entre os usuários; é semelhante a uma luva com sensores embutidos
que serve como um controlador sem-fio, com capacidade Bluetooth, permitindo o
controle da intensidade, interrupção e/ou finalização do ato sexual. O ExoFeel pode
ser ainda mais aprimorado com o módulo ExoBeat, que captura e transmite os sons
de pulsação/ritmo e respiração dos usuários para a interface do parceiro.
Em algum momento no futuro, o ExoLover apresentará o ExoVitrtual, que gerenciará o
dispositivo como uma interface neural; até esta introdução, os usuários poderão
experimentar cenários gerados por computador que simulam a atividade sexual por
meio de sentidos e percepção no ExoReality.PAGE 16
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8. PORQUE A BLOCKCHAIN
Uma das partes mais importantes do Projeto ExoLover é uma plataforma web
descentralizada que fornece uma conexão anônima de usuários e dispositivos
inovadores, que permitem a imitação completa e qualitativa do processo de atividade
sexual e relações sexuais. O anonimato dos contatos é fornecido pelo registro
simplificado no sistema, através do endereço eletrônico dos usuários da EXO Wallet.
A conexão externa de cada usuário com os parceiros remotos inicializa um algoritmo
de recompensa do usuário dentro do contrato inteligente da Platforma EXO; que
permite que os usuários sejam recompensados com Tokens EXO no sistema de
recompensas ExoLovers, que é chamado de "Prova de Conexão". Este sistema é
construído com base no "primeiro a chegar, primeiro a receber". Em outras palavras,
os primeiros portadores da carteira EXO terão maior probabilidade de serem
recompensados com Tokens EXO.
A descentralização do sistema de metas / Plataforma Exo permite que outros
participantes do mercado ofereçam seus produtos e/ou serviços. O uso das
tecnologias blockchain permite a distribuição justa de comissões para vendas
realizadas de produtos ou serviços em tempo hábil.
Os usuários são protegidos de maneira confiável contra fraudes e perda de fundos ou
de privacidade.
Todos os serviços listados abaixo podem ser promovidos para venda na Plataforma
EXO por desenvolvedores de terceiros.
Online - distribuição de conteúdo adulto, perfis de modelos, jogos, salas de chat
privadas. Parceiros de negócios em potencial que produzem conteúdo para a
plataforma ExoLover estão interessados em uma monetização adicional. O uso da
tecnologia Blockchain pela ExoLover combate a pirataria de conteúdo adulto. O
conteúdo será colocado usando Contratos Inteligentes, o que permite a visualização e
reprodução apenas quando o Token EXO é enviado para a carteira EXO do vendedor.
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8. PORQUE A BLOCKCHAIN
A plataforma EXO consiste em um sistema de armazenamento de conteúdo
descentralizado. Em troca de Tokens EXO, um usuário pode, por exemplo, obter
um link privado que leva a um arquivo separado ou diretório que contém imagens,
vídeos, revistas, arquivos adultos ou outros arquivos.
A plataforma EXO permite que estúdios de cinema/vídeo, editores de revistas e
particulares que criam conteúdo, um repositório seguro, do qual podem monetizar
com segurança com a oferta de produtos, garantidos com a proteção de direitos
autorais e contra a cópia não autorizada de informações.
Comunidade - fornece vídeos temáticos para educação sexual. Os tokens EXO
permitem que os usuários comprem seminários on-line de instrução ou aulas
particulares/fechadas. Há muitas pessoas famosas no mundo que cobrem tópicos
sobre sexo e a Plataforma EXO fornece a elas e a outras pessoas uma forma de
monetizá-las. Sexólogos e terapeutas sexuais podem, por exemplo, realizar
recepções, treinamentos e consultas, para os quais pagamentos também podem
ser realizados usando o Token EXO, fazendo uso do mecanismo de Contrato
Inteligente.
Fóruns e blogs - os usuários da Plataforma EXO podem criar e receber
pagamentos em Token EXO por conteúdo criado por eles e por outros usuários.
Finalmente, desenvolvedores terceiros de modelos de interação completa podem
facilmente integrar-se com a Plataforma EXO. Desenvolvedores de conteúdo de
vídeo, anime e avatares podem monetizar seus conteúdos/produtos recebendo
pagamento da comissão através da Plataforma EXO.
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9. MODELO DE NEGÓCIOS E DADOS DE PRODUÇÃO
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9. MODELO DE NEGÓCIOS E DADOS DE PRODUÇÃO

A produção de produtos ExoLover será realizada na Dongguan Bailang Silicon
Rubber Products Co., Ltd (365 Secret Co., Ltd) que também serve como base para
o laboratório da ExoLover, onde a Suíte ExoLover de sexo avançado, patenteada e
de brinquedos de última geração (ExoTouch, ExoFeel, ExoBeat, ExoThrust,
ExoTator, ExoWand, ExoReality e ExoVirtual) estão sendo desenvolvidos.
Ela está localizado no distrito de Dalang da cidade de Dongguan, província de
Guangdong, na China. Os produtos da fábrica são representados por uma ampla
gama de produtos de silicone, como suprimentos de cozinha e de escritório,
estojos e capas para vários dispositivos e eletrônicos. Os brinquedos sexuais são
representados por uma grande variedade de consolos, imitações de falo, imitações
de vaginas e outros brinquedos e dispositivos sexuais avançados.
SZ Mingjingxing Technology Co., Ltd
Ela está localizada em Shenzhen, China. Tem 10 anos de experiência em
pesquisa e desenvolvimento de brinquedos para adultos, sua fábrica avançada tem
o Departamento de Moldagem, Montagem, Produção, Eletrônica e P&D.
Shenzhen Boyilang Technology Co., Ltd
Ela está localizada em Shenzhen, China. Tem 15 anos de experiência em projetar
e desenvolver peças e componentes eletrônicos, projetar e construir configurações
avançadas de Bluetooth.
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Projeto e Desenvolvimento
de Hardware
Plataforma de Desenvolvimento

Início

O conceito de uma aplicação móvel
(Desenvolvendo)
Desenvolvimeno de uma aplicação
móvel
(23.03.18 - 30.11.18)
Desenvolvimento de uma
funcionalidade da plataforma
(30.03.18 - 30.11.18)

Projeto da Controladora do Bluetooth
(31.08.18 - 31.10.18)

Obtendo certificados e licenças

Projeto componentes para o ExoWand,
ExoThrust e ExoTouch
(31.08.18 - 31.12.18)

Certificados de hygiene para os produtos finais
(31.12.18 - 30.06.19)

Projeto de componentes mecânicos
de dispositivos (31.08.18 - 31.12.18)

Certificados de Segurança para os components
Eletrônicos (31.10.18 - 01.03.19)

Montagem, consolidação e
sincronização de todos os
componentes dos testes de unidade
das versões Alpha dos dispositivos
Construção das versões Alpha do Hardware
(31.12.18 - 31.03.19)

Conclusão e depuração de
todos os componentes
baseados no resultados dos
testes

Produção de conteúdo de
vídeo para as versões
Alpha e Beta do produto

Conclusão de todos os componentes
do Sistema de hardware e software
(01.03.19 - 01.06.19)

Produção do vídeo pré-instalado e
sua sincronização para trabalhar
com os dispositivos (31.12.18 01.03.19)

Produção e teste de
versões beta dos
dispositivos MVP
Produção de uma versão avançada
de dispositivos prontos para testes
dos usuários (01.06.19 - 01.08.19)

Produção de conteúdo
de vídeo para as
versões avançadas do
produto
Desenvolvimento de conteúdo de
vídeo e avatares pré-instalados
para a plataforma (01.06.19 01.08.19)

Teste das versões Alpha dos dispositivos
(01.02.19 - 01.03.19)
Teste de sincronização das controladores de Bluetooth
com o sistema de destino (30.11.18 - 30.01.19)
Teste de sincronização e consolidação da versão
Alpha do aplicativo móvel do produto com o sistema
de destino (01.12.18 - 01.03.19)

Refinamento final do ciclo de
produção e produção em massa
Melhoria baseada no feedback recebido pelos
usuários e recomendações de testadores
profissionais (01.07.19 - 31.08.19)
Desenvolvimento da logística, processos de
produção e ciclos (01.07.19 - 31.08.19)
Saída da produção em massa e vendas (31.08.19)

11. TOKEN EXO

O Token EXO é usado para obter acesso à funcionalidade da plataforma EXO e é o
token primário do projeto.
O token EXO não autoriza seu proprietário a ter participação na empresa ou em
qualquer um dos projetos da empresa, nem receber dividendos, votar ou influenciar os
processos empresariais do projeto.
1.000.000.000 de Tokens EXO serão produzidos para realizar um Evento de
Distribuição de Token.
700.000.000 Tokens EXO serão enviados para troca na pré-distribuição inicial e na
distribuição inicial do token.
A pré-distribuição inicial do token começa em 29/05/2018.
1ª semana 1EXO = US$ 0,050
2ª semana 1EXO = US$ 0,060
3ª semana 1EXO = US$ 0,070
4ª semana 1EXO = US $ 0,080
A distribuição inicial do token começa em 29/06/2018.
1ª semana 1EXO = US$ 0,085
2ª semana 1EXO = US$ 0,090
3ª semana 1EXO = US$ 0,095
4ª semana 1EXO = US$ 0,100
O investimento mínimo é de 0,1 ETH.
O Soft cap é de US$ 500.000. O hard cap é de US$ 25.000.000.
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Após o Evento de Distribuição do Token, qualquer Token EXO residual que não
tenha sido comprado não será destruído; em vez disso, eles serão direcionados ao
Fundo de Recompensa do Usuário, que será congelado até que a Plataforma EXO
comece a operar. Os tokens EXO do Fundo de Recompensa do Usuário só podem
ser transferidos para fins de remuneração do usuário.

Tokens EXO 1.000.000.000
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11. TOKEN EXO

Os Tokens EXO da Campanha de Recompensa e os tokens EXO da Equipe e dos
Conselheiros serão congelados até que o Evento de Distribuição de Tokens termine.
O Token EXO distribuído para a Fundação EXO permanecerá congelado até
01/01/2019 e, após o desbloqueio, será usado exclusivamente para trabalhar e
desenvolver o Projeto ExoLover.
Todos os Tokens EXO distribuídos serão negociados livremente na EXO Exchange e
são as criptomoedas do Projeto EXO que fornecem acesso à funcionalidade da
Plataforma EXO.
Exemplo: O sistema de recompensas “Prova de conexão”.
Vamos considerar um exemplo em que dois usuários pesquisando livremente se
encontram e decidem iniciar uma conexão. Cada um deles paga um número igual ou
uma fração de um número de Tokens EXO para a conexão. A conexão ocorre. Os
Tokens EXO que os usuários pagaram são queimados. Em seguida, o algoritmo do
contrato inteligente "entra em ação", que determina um vencedor com base na idade
da EXO Wallet dos usuários, que paga com base no "primeiro a chegar, primeiro a
receber" e recebe uma remessa do Fundo de Recompensa do Usuário no valor de
150% dos Tokens EXO que foram originalmente gastos para obter a conexão em sua
carteira EXO.
O sistema de bônus Prova de Conexão fornece mais motivação para os usuários se
conectarem à Plataforma EXO e aumentar o interesse e a experiência dos usuários.
Além disso, estimula novos usuários a usar a criptomoeda e incentiva a lealdade dos
portadores dos Tokens EXO adquiridos durante a pré-Distribuição Inicial e/ou
Distribuição Inicial de Tokens.
A aplicação de um esquema de distribuição de Tokens EXO tão inovadora ao Projeto
EXO resolve possíveis problemas de liquidez e problemas de financiamento do
funcionamento de todo o sistema; estimulando, assim, os usuários ativos que recebem
parte da distribuição do token.
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Victor Ubugunov

Joshua Scott Bird

Lilia Bayazitova

Heath Muchena

Fundador & CEO

COO

CFO

CIO

Maxim Sizykh

Christine Brown

Inge Magnus Sundbye

Tao Ke

CTO

Desenvolvedora de Negócios

Desenvolvedor de Negócios
Europa

Empreendedor na
Fabricação de
Brinquedos Sexuais

Grady Yu

Beiquan Zhu

Fabricante de Produtos
Adultos Inovadores

Especialista em Eletrônica de

Brinquedos Sexuais
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James Elder

Josh Hunt

Patrick Roberts

Conselheiro de
Negócios e
Consultor de ICO

Parceiro

Conselheiro de
Criptomoedas e
Blockchain

14. ENQUADRAMENTO JURÍDICO

1. Exolover Pty. Ltd. (Australian Company Number 608 599 131)
A. Principais Acionistas
Os diretores da Companhia detêm 100% do total de ações emitidas na
empresa da seguinte forma:
Victor Ubugunov - 100%
O registro de acionistas está disponível publicamente para visualização por
uma pequena taxa no site da Australian Securities and Investments
Commission (ASIC).

B. INFORMAÇÃO FINANCEIRA
A Companhia é uma empresa privada, registrada na Austrália e está em
conformidade com todas as obrigações e exigências relevantes da Australian
Securities and Investments Commission 2001 (Cth) e da Corporations Act
2001 (Cth).
A Companhia foi recentemente constituída e, como tal, não possui
informações financeiras públicas disponíveis.
A Companhia atualmente não possui subsidiárias.
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C. ATIVOS DA COMPANHIA
A Exolover detém todos os direitos de propriedade intelectual (excluindo
quaisquer direitos de fonte aberta) da tecnologia que compreende a
Plataforma Exolover.
A Companhia detém os seguintes ativos, na data deste Whitepaper:13/05/2018

D. CONTRATOS IMPORTANTES
A Companhia é parte dos seguintes contratos e acordos:

E. ANTECEDENTES DOS ADMINISTRADORES SÊNIOR E DIRETORES
Informações básicas sobre os diretores e gerentes seniores da ExoLover
são fornecidas neste Whitepaper ou no site www.exolover.com.au

F. LITÍGIO MATERIAL
A Companhia não é parte de nenhum litígio na data da publicação deste
documento.
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2. OS TOKENS EXO
Prazo de Carência
Para garantir a estabilidade e o crescimento a longo prazo do Token EXO, a equipe
Exolover e os principais detentores de tokens do evento de geração estão sujeitos
aos prazos de carência, conforme abaixo. Dado o financiamento direcionado e o
preço flutuante do Ethereum, o hard cap pode ser alcançado com menos tokens que
a alocação inicial. Todos os tokens não vendidos serão absorvidos pela Companhia
para crescimento futuro e serão utilizados de acordo com a alocação abaixo. Isso
protegerá a quantidade inicial em circulação e também garantirá um caminho
adicional para apoiar a adoção do setor e o desenvolvimento futuro.
Alocação de Tokens
A tabela a seguir descreve como os tokens serão alocados durante a venda de tokens.

10 000 000
30 000 000
150 000 000

110 000 000

700 000 000

Bounty Campaign 1%
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-
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- 1.000.000.000 de Tokens EXO serão produzidos para realizar um Evento de
Distribuição de Token.
- 700.000.000 Tokens EXO serão enviados para troca na pré-distribuição inicial e na
distribuição inicial do token.
- A pré-distribuição inicial do token começa em 29/05/2018.
1ª semana 1EXO = US$ 0,050
2ª semana 1EXO = US$ 0,060
3ª semana 1EXO = US$ 0,070
4ª semana 1EXO = US $ 0,080
- A distribuição inicial do token começa em 29/06/2018.
1ª semana 1EXO = US$ 0,085
2ª semana 1EXO = US$ 0,090
3ª semana 1EXO = US$ 0,095
4ª semana 1EXO = US$ 0,100
- O investimento mínimo é de 0,1 ETH.
- O Soft cap é de US$ 500.000. O hard cap é de US$ 25.000.000.

14. ENQUADRAMENTO JURÍDICO
Alocação dos Fundos
A tabela a seguir descreve como os fundos devem ser utilizados para construir
e comercializar a Plataforma EXO.
No total, nas etapas Pré-ICO e ICO, planeja-se coletar US$ 25.000.000 que, no
futuro, serão gastos para as necessidades do projeto.
A estrutura de custos é a seguinte:

Estrutura de Custo, %
10%
10%
40%

40%
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14. ENQUADRAMENTO JURÍDICO
Os Tokens EXO não dão direitos contra a Empresa para os portadores de Tokens
EXO.
Tokens EXO só podem ser usados na plataforma EXO e não têm outra função, valor
ou utilidade.
Ao comprar, manter e usar tokens EXO, você reconhece expressamente que está
ciente do seguinte:
Os Tokens EXO não se destinam a ser estruturados ou vendidos como valores
mobiliários, mercadorias, uma reserva de valor ou qualquer outra forma de produto
financeiro ou de investimento. Consequentemente, nenhuma das informações
apresentadas pela Empresa em relação aos Tokens EXO tem a intenção de formar a
base para qualquer decisão de investimento, e nenhuma recomendação é pretendida.
A Empresa se isenta expressamente de toda e qualquer responsabilidade por
qualquer perda, dano, custo ou despesa direta, indireta ou consequente de qualquer
espécie, direta ou indiretamente, ou de qualquer outra forma relacionada a:
(i) confiança em qualquer informação aqui contida;
(ii) qualquer erro, omissão ou imprecisão em qualquer dessas informações; ou
(iii) qualquer ação resultante de tal informação.

A propriedade dos Tokens EXO não carrega direitos, expressos ou implícitos, além
de usá-los como um meio de permitir o uso e a interação com a Plataforma
ExoLover, se forem concluídos e implementados com sucesso.

PAGE 33
WHITEPAPER

14. ENQUADRAMENTO JURÍDICO

PÁGINA 34
WHITEPAPER

3. Estatuto Legal e Pessoas Proibidas
Conforme estabelecido neste White Paper, há uma incerteza significativa quanto
ao status legal dos tokens e das emissões de tokens nas jurisdições em todo o
mundo. Embora a Companhia esteja comprometida em cumprir todas as leis e
regulamentações aplicáveis, devido à natureza fluída da regulamentação, a
Companhia não pode garantir que estará sempre em conformidade com todas as
leis aplicáveis a ela.
No caso de os Tokens EXO ou a Plataforma ExoLover estarem em violação de
qualquer lei ou regulamento aplicável, a Companhia tomará medidas imediatas
para assegurar que suas operações sejam alteradas de forma que a Companhia
cumpra essas leis. A Companhia pode fazer alterações na Plataforma ExoLover
e/ou nos Tokens EXO a qualquer momento.
Não serão emitidos Tokens EXO para titulares em potencial em países onde é
ilegal fazê-lo, incluindo, mas não se limitando, a residentes dos Estados Unidos da
América, China, Coréia do Sul, Vietnã e nenhum pedido de Tokens EXO será
aceite a partir desses países.
Além disso, nenhum aplicativo para Tokens EXO será aceito:
De pessoas ou entidades na Lista Consolidada mantida pelo Departamento de
Relações Exteriores e Comércio, que pode ser encontrada aqui:
http://dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/consolidatedlist.aspx ou
De qualquer país contra o qual haja algum regime de sanções vigente que proíba a
emissão de Tokens EXO ou ativos digitais análogos aos Tokens EXO. Esta lista
pode ser encontrado aqui:
http://dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/pages/sanctions.aspx

15. RISCOS
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POR FAVOR GARANTA QUE ESTÁ LENDO A VERSÃO MAIS RECENTE DO
WHITE PAPER DISPONÍVEL NO SITE DA EXOLOVER ANTES DE TOMAR UMA
DECISÃO DE PARTICIPAR DA VENDA DE TOKEN. A VERSÃO MAIS ATUAL DO
WHITE PAPER ALTERA E SUBSTITUI QUALQUER VERSÃO PRÉVIA DO WHITE
PAPER QUE VOCÊ PODE REVISAR.
Este material é fornecido pela ExoLover Pty. Ltd. ("ExoLver", a "Companhia"),
apenas para fins informativos, e não é uma oferta ou uma solicitação para comprar
ou vender quaisquer valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Os
tokens não se destinam à especulação e não dão ao detentor quaisquer direitos ou
reivindicações sobre qualquer um dos ativos da Empresa ou, de qualquer maneira,
uma participação em quaisquer lucros que a Empresa possa obter. As partes
interessadas reconhecem que concordam com a Política de Privacidade e Termos
e Condições. Este documento está sujeito a alterações e deve ser acompanhado
pelos documentos previamente acordados, que permanecem em vigor
independentemente das decisões de participação ou envolvimento com a
ExoLover.
A ExoLover Coin (também conhecida como “Tokens EXO”) quando oferecida e
vendida não se destina a constituir títulos em qualquer jurisdição. Este white paper
(“Whitepaper”) não constitui um prospecto ou documento de oferta e não se
destina a constituir uma oferta de valores mobiliários ou uma solicitação de
investimento em valores mobiliários em qualquer jurisdição e não será registrado
sob o Corporations Act 2001 (“o Corporations Act”), US Securities Act of 1933 (o
“US Securities Act”), o Securities and Futures Act (Cap. 289) of Singapore (o
“Singapore SFA”), ou sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado, ou
qualquer outra jurisdição, nem tal registro é contemplado.
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No entanto, com muita cautela, os Tokens EXO serão oferecidos e vendidos nos
(A) EUA, de acordo com uma ou mais isenções dos requisitos de registro do US
Securities Act, especificamente sob a Regra 506 (c) do Regulamento D da US
Securities Act dos Estados Unidos, conforme alterada, e a participação na oferta é
limitada a (i) “investidores credenciados” dos EUA (conforme definido sob um porto
seguro) para a isenção da oferta privada da Seção 4 (a) (2) do US Securities Act,.
conforme alterado e (ii) pessoas não americanas (conforme definido na Regra 902)
em uma transação offshore com base na Regulation S do US Securities Act e (B)
Singapore, de acordo com as isenções previstas na Seção 302B (1), Seção 304, e
Seção 305 do SFA de Cingapura, conforme emenda, e a participação na oferta é
limitada a um “investidor institucional” (conforme definido na Seção 4A do SFA de
Cingapura), uma “pessoa relevante” (conforme definido sob a Seção 305 do SFA
de Cingapura) ou pessoas para as quais uma oferta está sendo feita (conforme
referido na seção 305(2) do SFA de Cingapura). Em todas as jurisdições, a oferta
de venda e solicitação de compra de Tokens EXO é direcionada exclusivamente a
investidores institucionais qualificados, investidores profissionais qualificados e
outras pessoas sofisticadas a quem as ofertas e solicitações possam ser
realizadas sem qualquer licenciamento, registro, qualificação ou aprovação. sob as
leis aplicáveis da jurisdição relevante (a “Pessoa Credenciada”).
Este Whitepaper descreve a visão atual da Plataforma. Embora pretendamos
tentar concretizar essa visão, por favor reconheçamos que ela depende de
diversos fatores e está sujeita a um grande número de riscos. É totalmente
possível que a Plataforma nunca seja implementada ou adotada, ou que apenas
uma parte de nossa visão seja realizada. Não garantimos ou representamos
nenhuma das declarações neste documento, porque elas são baseadas em
nossas crenças, expectativas e premissas atuais sobre as quais não pode haver
garantia, devido a vários eventos antecipados e imprevistos que podem ocorrer.
Esses eventos podem incluir regulamentações adicionais ou assessoria jurídica
que exijam que a ExoLover obtenha licenças e aprovações relevantes.
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Existem diversas referências ao longo deste artigo para recursos sendo 'integrados',
'em desenvolvimento' ou 'planejados'. Essas referências são apenas para fins
informativos, de acordo com a visão da Companhia e não representam ou garantem
que esses recursos estejam atualmente integrados ou sejam integrados no futuro.
Além disso, várias referências aparecem ao longo deste documento para certos
recursos sendo "... sujeitos a aprovação regulatória". A ExoLover tentará obter todas
as licenças e aprovações relevantes, se e quando necessário, e só implementará tais
recursos quando essas licenças ou aprovações forem obtidas. No entanto, a ExoLover
não representa ou garante que tais licenças ou aprovações serão obtidas e que
quaisquer recursos descritos neste documento serão implementados.
As partes interessadas reconhecem que a Plataforma, conforme descrito no
whitepaper, pode nunca, de fato, funcionar como pretendido. Um Token EXO destinase exclusivamente como um mecanismo para usar os serviços oferecidos através da
Plataforma. Tokens EXO não são para investimento especulativo. Nenhuma promessa
de desempenho ou valor futuro é ou será feita com relação aos Tokens EXO, incluindo
nenhuma promessa de valor inerente, nenhuma promessa de pagamentos contínuos
e nenhuma garantia de que os Tokens EXO manterão qualquer valor em particular. Os
Tokens EXO não são participação na Companhia e não detêm nenhum direito sobre a
empresa. Todos os recursos recebidos pela Companhia podem ser gastos livremente
por ela, sem quaisquer condições.
Este Whitepaper não constitui uma oferta, distribuição, solicitação ou marketing para
qualquer Pessoa não Credenciada e não é uma oferta ao público de varejo em
qualquer jurisdição onde tal oferta seja ilegal.
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Esse whit paper tem propósitos informativos apenas. O conteúdo deste Whitepaper
não constitui ou faz parte de qualquer opinião sobre qualquer sugestão de venda,
ou qualquer solicitação de qualquer oferta para comprar quaisquer Tokens EXO,
nem qualquer parte dele ou o fato de sua apresentação formar a base de, ou ser
invocado em conexão com qualquer contrato ou decisão de investimento.
Compradores em potencial do EXO devem considerar cuidadosamente todos os
riscos e incertezas do regulamentos associados ao EXO, a ExoLover e esta oferta,
conforme estabelecido neste Whitepaper e, mais particularmente, nas Seções
intituladas “Riscos e Incertezas” e outras Seções no final de o Whitepaper.
A RELAÇÃO ENTRE A EXOLOVER E VOCÊ COMO COMPRADOR TOKENS
EXO DEVE SER APENAS VINCULADA POR UM ACORDO DE VENDA DE
TOKENS UTILITÁRIOS EXO SEPARADO (“ACORDO DE COMPRA”). NO CASO
DE QUAISQUER INCONSISTÊNCIAS ENTRE O CONTRATO DE COMPRA E
ESTA BIBLIOTECA, O FORMADOR PREVALECERÁ. O ACORDO DE COMPRA
PARTE INTEGRANTE E INCORPORADO, DEVE SER LIDO AO LONGO DESTE
WHITEPAPER.
Nenhuma autoridade reguladora examinou ou aprovou qualquer informação
contida neste Whitepaper. Nenhuma ação foi ou será tomada sob as leis, requisitos
regulamentares ou regras de qualquer jurisdição, a menos que a ExoLover seja
obrigada a fazê-lo. Este Whitepaper, qualquer parte dele e qualquer cópia do
mesmo não devem ser tirados ou transmitidos para qualquer país onde a
distribuição ou disseminação deste Whitepaper seja proibida ou restrita.
Nota de advertência sobre declarações prospectivas
Todas as declarações contidas neste Whitepaper, declarações feitas em
comunicados à imprensa, em qualquer lugar acessível ao público e declarações
orais que possam ser feitas pela ExoLover ou seus diretores, executivos ou
funcionários agindo em nome da Exolover, que não são declarações de fatos
históricos,
constituem
“declarações
prospectivas”.
Algumas
dessas
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declarações podem ser identificadas por termos prospectivos, como "objetivo", "alvo",
"antecipa-se", "acredita-se", "poderia", "estima-se", "espera-se", "se", "pretende-se",
“Pode”, “planeja-se”, “possível”, “provável”, “projeta-se”, “deveria”, “iria”, “vai” ou outros
termos similares. No entanto, esses termos não são o meio exclusivo de identificar
declarações prospectivas. Todas as declarações sobre a posição financeira da
ExoLover, estratégias de negócios, planos e perspectivas futuras do setor em que a
ExoLover está inserida são declarações prospectivas. Essas declarações
prospectivas, incluindo, mas não limitadas a, declarações sobre a receita e
lucratividade da ExoLover, perspectivas, planos futuros, outras tendências esperadas
do setor e outros assuntos discutidos neste documento sobre a ExoLover são
questões que não são fatos históricos, mas apenas previsões.
Estas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos,
incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, desempenho ou
realizações futuras reais da ExoLover sejam materialmente diferentes de quaisquer
resultados futuros, desempenho ou realizações esperadas, expressas ou implícitas
por tais previsões futuras.
Todas as declarações prospectivas feitas por ou atribuíveis à ExoLover ou pessoas
agindo em nome da ExoLover são expressamente qualificadas em sua totalidade por
tais fatores. Considerando-se os riscos e incertezas que podem fazer com que os
resultados, desempenho ou realizações futuros reais da ExoLover sejam
materialmente diferentes daqueles esperados, expressos ou implícitos nas
declarações prospectivas contidas neste Whitepaper, confiança indevida não deve ser
colocada nessas declarações.
Estas declarações prospectivas são aplicáveis somente a partir da data deste
Whitepaper. A ExoLover renuncia a qualquer responsabilidade de atualizar qualquer
uma dessas declarações prospectivas ou anunciar publicamente quaisquer revisões
dessas declarações prospectivas para refletir desenvolvimentos futuros, eventos ou
circunstâncias, mesmo que novas informações se tornem disponíveis ou outros
eventos ocorram no futuro.
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Informações do mercado e da indústria e nenhum consentimento de outras
pessoas
Este Whitepaper inclui informações e previsões do mercado e da indústria que foram
obtidas através de pesquisas internas, relatórios e estudos, quando apropriado, bem
como pesquisas de mercado, informações disponíveis publicamente e publicações do
setor. Tais pesquisas, relatórios, estudos, pesquisas de mercado, informações
disponíveis publicamente e publicações, geralmente afirmam que as informações que
eles contêm foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, mas não há garantia de
exatidão ou integridade de tais informações incluídas.
Salvo para a ExoLover e seus diretores, executivos e funcionários, nenhuma pessoa
forneceu seu consentimento para a inclusão de seu nome e/ou outras informações
atribuídas ou percebidas como sendo atribuídas a tal pessoa em relação a isso neste
Whitepaper e não não é exigida representação, garantia ou compromisso quanto à
exatidão ou integridade de tal informação por tal pessoa e tais pessoas que não serão
obrigadas a fornecer quaisquer atualizações sobre o mesmo.
Embora a ExoLover tenha tomado medidas razoáveis para garantir que as
informações sejam extraídas com precisão e em seu contexto apropriado, a ExoLover
não conduziu nenhuma revisão independente das informações extraídas de fontes de
terceiros, verificou a exatidão ou integridade dessas informações ou checou as
premissas econômicas subjacentes. Consequentemente, nem a ExoLover e nem seus
diretores, executivos e funcionários, agindo em seu nome, fazem qualquer
representação ou garantia quanto à exatidão ou integridade de tais informações e não
serão obrigadas a fornecer quaisquer atualizações sobre as mesmas.
Por favor, saibam que planejamos trabalhar duro na busca do alcance da visão
exposta neste documento, mas que você não pode confiar em nada disso se tornar
realidade. A Blockchain, criptomoedas e outros aspectos da nossa tecnologia e esses
mercados estão em sua estão em sua infância e estarão sujeitos a muitos desafios,
competição, regulação e um ambiente em mudança.
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Vamos tentar atualizar nossa comunidade à medida que as coisas crescem e mudam,
mas não assumimos nenhuma obrigação de fazê-lo.

Termos usados
Para facilitar uma melhor compreensão dos Tokens EXO oferecidos pela ExoLover
e dos negócios e operações da ExoLover, alguns termos técnicos e abreviações,
bem como, em certos casos, suas descrições, foram usados neste Whitepaper.
Essas descrições e significados atribuídos não devem ser tratados como sendo
definitivos de seus significados e podem não corresponder aos significados ou uso
padrão da indústria.
Contribuidores em potencial para o ExoLover e portadores de Tokens EXO devem
considerar e avaliar cuidadosamente todos os riscos e incertezas associados a ser
um colaborador e detentor de Tokens EXO e todas as informações neste
Whitepaper antes de contribuir para o Evento de Geração de Tokens EXO. Se
algum desses riscos se transformar em eventos reais, a utilidade dos Tokens EXO
poderá ser afetada de maneira relevante e adversa.
Tokens EXO são gerados como um bem funcional e todos os rendimentos podem
ser utilizados pela Exolover sem restrições, embora a Exolover use seus melhores
esforços para usar qualquer produto do evento de geração de tokens, conforme
estabelecido neste Whitepaper.
Risco de fraqueza de software: como os Tokens EXO e a Plataforma são
baseados no protocolo Ethereum, qualquer mau funcionamento, quebra ou
abandono do protocolo Ethereum pode ter um efeito adverso significativo nos
Tokens EXO ou na Plataforma. Além disso, os avanços na criptografia ou avanços
técnicos como o desenvolvimento da computação quântica poderiam representar
riscos para os Tokens EXO (incluindo a utilidade dos Tokens EXO para obter
serviços) e para a Plataforma, tornando ineficaz o mecanismo de consenso
criptográfico que sustenta o protocolo Ethereum.
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O aplicativo de software subjacente e a plataforma de software (ou seja, a blockchain
do Ethereum) ainda estão em um estágio de desenvolvimento inicial e não
comprovado. Não há garantia de que o processo de criação dos Tokens EXO será
ininterrupto ou livre de erros e por que há um risco inerente de que o software possa
conter defeitos, fraquezas, vulnerabilidades, vírus ou bugs, causando, entre outros, a
perda completa de contribuições e/ou dos Tokens EXO.
Risco regulatório: a tecnologia blockchain permite novas formas de interação e é
possível que certas jurisdições apliquem regulamentações existentes, ou introduzam
novas regulamentações sobre aplicações baseadas na tecnologia blockchain, que
podem ser contrárias à configuração atual de qualquer contrato inteligente e que
podem, entre outras coisas, resultar em modificações substanciais na Plataforma,
incluindo sua rescisão e a perda de Tokens EXO para o Colaborador. Além disso, a
regulamentação das atividades propostas da Plataforma, incluindo, sem limitação, a
Plataforma, é atualmente incerta. Desconhece-se a que quadro regulamentar a
Plataforma e as atividades associadas estarão sujeitas, a natureza e obrigações que
serão impostas à Companhia, a fim de cumprir com tal quadro regulamentar ou
quando/se a Companhia poderá mesmo ser candidata a ser regulada, ou obter com
sucesso as licenças necessárias para que possa realizar legalmente suas atividades
comerciais propostas.
Riscos associados a regulamentações e ações de fiscalização incertas: o status
regulamentar dos Tokens EXO e a tecnologia de contabilidade distribuída não é clara
ou é instável em muitas jurisdições. É difícil prever como ou se as autoridades
reguladoras podem aplicar a regulamentação existente com relação a essa tecnologia
e suas aplicações, incluindo especificamente (mas sem limitação) a Plataforma e os
Tokens EXO. É igualmente difícil prever como ou se qualquer autoridade legislativa ou
reguladora pode implementar mudanças na lei e na regulamentação que afetam a
tecnologia de contabilidade distribuída e suas aplicações, incluindo especificamente
(mas sem limitação) a Plataforma e os Tokens EXO.
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Ações regulatórias podem impactar negativamente a Plataforma e os Tokens EXO de
várias maneiras, incluindo, apenas para fins de ilustração, por meio da determinação
de que os Tokens EXO são um instrumento financeiro regulamentado que requer
registro ou licenciamento. A empresa pode cessar as operações em uma jurisdição no
caso de ações regulatórias, ou mudanças na lei ou regulamento, tornar ilegal a
operação em tal jurisdição, ou comercialmente indesejável para obter a(s)
aprovação(ões) regulatória(s) necessária(s) para operar em tal jurisdição.
Risco de abandono / falta de sucesso: a criação e emissão de Tokens EXO e o
desenvolvimento da Plataforma podem ser abandonados por uma série de razões,
incluindo a falta de interesse do público, falta de financiamento, falta de sucesso
comercial ou perspectivas (por exemplo causado por projetos concorrentes). Não há
garantia de que, mesmo que a Plataforma seja parcialmente ou totalmente
desenvolvida e lançada, você receberá qualquer benefício através dos Tokens EXO
que você detém.
Risco associado a outras aplicações: a Plataforma pode dar origem a outros
projetos alternativos, promovidos por terceiros não afiliados, sob os quais os Tokens
EXO não terão valor intrínseco. Isso significa que os concorrentes podem produzir
plataformas que competem com a Plataforma e podem não aceitar Tokens EXO como
pagamento por serviços nessas plataformas; adicionalmente, essas plataformas
podem se tornar mais populares e ter maior sucesso do que a Plataforma ExoLover.
Riscos associados aos mercados de Tokens EXO: a Companhia não pode permitir
ou facilitar de qualquer outra forma qualquer negociação secundária ou qualquer
valorização externa dos Tokens EXO. Isso pode restringir os caminhos contemplados
para o uso de Tokens EXO para a funcionalidade de token e, portanto, pode criar risco
de iliquidez com relação a qualquer Token EXO que você possui. Mesmo que o
comércio secundário de Tokens EXO seja facilitado por exchange de terceiros, elas
podem ser relativamente novas e sujeitas a pouca ou nenhuma supervisão regulatória,
tornando-as mais suscetíveis a fraude ou manipulação.
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Além disso, na medida em que terceiros atribuem um valor de troca externo aos
Tokens EXO (por exemplo, como denominado em uma criptomoeda ou fiduciária),
esse valor pode ser extremamente volátil e diminuir a zero. Você não deve comprar
EXO Tokens como uma forma de investimento em uma base especulativa ou de outra
forma, ou para fins financeiros, com a expectativa ou desejo de que seu valor inerente,
intrínseco ou equivalente em dinheiro possa aumentar com o tempo. Você assume
todos os riscos associados a tais especulações ou ações, e quaisquer erros
associados a eles, e aceita que os Tokens EXO não sejam oferecidos pela Companhia
ou suas afiliadas com base no investimento. Você também reconhece que quaisquer
fundos que você considere investidos nos Tokens EXO não serão protegidos,
garantidos ou reembolsados por qualquer entidade governamental, reguladora ou
outra entidade.
Nenhum reembolso dos direitos de revenda: não há obrigação da Companhia de
reembolsar ou recomprar quaisquer Tokens EXO e não há nenhum valor atribuível aos
Tokens EXO. Não há garantia de que haverá mercado de revenda para os Tokens
EXO.
Risco de perda de acesso a tokens devido à perda de private keys, erro de
custódia ou seu erro: Os Tokens EXO só podem ser acessados usando uma carteira
Ethereum com uma combinação das informações da conta do Colaborador
(endereço), private key e senha. Você reconhece, compreende e aceita que, se sua
private key ou senha for perdida ou roubada, os Tokens EXO obtidos associados ao
seu endereço de carteira Ethereum poderão ficar irrecuperáveis e ser perdidos
permanentemente. Além disso, qualquer terceiro que obtenha acesso à sua chave
privada, inclusive obtendo acesso às credenciais de login relacionadas à sua carteira
Ethereum, poderá ser capaz de se apropriar indevidamente de seus Tokens EXO.
Quaisquer erros ou defeitos causados ou relacionados à carteira digital ou ao cofre
que você escolher para receber e armazenar os Tokens EXO, incluindo sua própria
falha em manter ou usar adequadamente essa carteira ou cofre digital, também podem
resultar na perda de seus Tokens EXO.
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Risco de roubo: o aplicativo de software subjacente e a plataforma de software (ou
seja, A blockchain Ethereum) podem ser expostos a ataques de hackers ou outros
indivíduos, incluindo, mas não limitados a ataques de malware, ataques de negação
de serviço, ataques baseados em consenso, ataques sybil e spoofing. Qualquer um
desses ataques bem-sucedidos pode resultar em roubo ou perda de contribuições ou
Tokens EXO, impactando negativamente a capacidade de desenvolver a Plataforma e
derivar qualquer uso ou funcionalidade dos Tokens EXO. Além disso, como a
Plataforma é baseada em software de código aberto, existe o risco de que um terceiro
ou um membro da equipe da Companhia possa, intencionalmente ou não, introduzir
fraquezas ou defeitos na infraestrutura principal da Plataforma, o que poderia afetá-la
negativamente e os Tokens EXO.
Risco de ataques de mineração de Ethereum: como com outras criptomoedas, a
blockchain usada pela Exolover é suscetível a ataques de mineração, incluindo, mas
não se limitando a ataques duplos, ataques de mineração majoritária, ataques de
mineração centralizada e ataques de raras condições. Qualquer ataque bem-sucedido
pode levar à perda de funcionalidade dos Tokens EXO.
Risco de serviço de carteira incompatível: o provedor de serviços de carteira ou
carteira usado para receber Tokens EXO deve estar em conformidade com o padrão
de token ERC20, para ser tecnicamente compatível com os Tokens EXO. A falha em
garantir tal conformidade pode resultar em que o Colaborador não tenha acesso aos
seus Tokens EXO.
Risco de hard-fork: a Plataforma precisará passar por trabalhos substanciais de
desenvolvimento, como parte dos quais poderá se tornar objeto de significativas
mudanças conceituais, técnicas e comerciais antes do lançamento. Como parte do
desenvolvimento, um upgrade dos Tokens EXO pode ser necessário (hardfork de
Tokens EXO) e, se você decidir não participar de tal atualização, você não poderá
mais usar seus Tokens EXO. Quaisquer Tokens EXO não atualizados podem perder
sua funcionalidade na íntegra.
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Risco de perdas não seguradas: ao contrário de contas bancárias ou contas em
algumas outras instituições financeiras, os Tokens EXO não possuem seguro a menos
que você obtenha especificamente um seguro privado para assegurá-los. Assim, em
caso de perda ou perda do valor de utilidade, não há seguradora pública ou seguro
privado organizado por nós, para oferecer o recurso a você.
Riscos decorrentes da tributação: a caracterização fiscal dos Tokens EXO é
incerta. Você deve procurar seu próprio conselho fiscal relacionado à aquisição,
armazenamento, transferência e uso dos Tokens EXO, que podem resultar em
consequências fiscais adversas para você, incluindo, sem limitação, impostos retidos
na fonte, impostos sobre transferências, impostos sobre valor agregado, impostos de
renda e impostos similares, taxas ou outras cobranças semelhantes e requisitos de
declaração de impostos.
Risco de uma flutuação desfavorável do Ethereum e outro valor da moeda: A
Exolover pretende usar as contribuições recebidas para promover o desenvolvimento
do EXO Tokens, a Plataforma e usar para várias outras despesas operacionais. As
contribuições recebidas podem ser convertidas em outras criptomoedas e moedas
fiduciárias. Se o valor de outras moedas flutuarem desfavoravelmente durante ou após
o evento de geração de Tokens EXO, a Companhia pode não ser capaz de financiar o
desenvolvimento, ou pode não ser capaz de manter a Plataforma da maneira
pretendida.
Risco de dissolução da Companhia ou da rede: é possível que, devido a vários
motivos, incluindo, mas não limitado a, uma flutuação desfavorável no valor de outras
criptomoedas e moedas fiduciárias, diminua em Tokens EXO devido à adoção
negativa da Plataforma, o fracasso das relações comerciais ou os desafios de
propriedade intelectual, a Plataforma pode não mais ser viável para operar e a
Companhia pode se desfazer.
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Riscos decorrentes da falta de direitos de governança: porque os Tokens EXO
não conferem direitos de governança de qualquer tipo com relação à Plataforma ou à
Companhia; todas as decisões envolvendo a Companhia (incluindo a venda ou
liquidação da mesma) serão tomadas pela Companhia, a seu exclusivo e absoluto
critério, e todas as decisões envolvendo a Plataforma incluindo, mas não limitado a,
decisões de descontinuar a Plataforma, criar e emitir mais Tokens EXO, serão feitos
pela Companhia. Essas decisões podem afetar adversamente a Plataforma e/ou os
Tokens EXO que você possui.
Riscos decorrentes do mercado em que a Plataforma opera: As leis e
regulamentos e a interpretação ou aplicação dessas leis e regulamentos podem
mudar. Além disso, novas leis ou regulamentações que afetam a Plataforma podem
ser promulgadas, o que pode afetar o uso de Tokens EXO na mesma. Além disso, os
usuários da Plataforma estão sujeitos ou podem ser prejudicados por leis e
regulamentos específicos do setor ou por requisitos de licenciamento. Caso qualquer
uma dessas partes falhar em cumprir qualquer um desses requisitos de licenciamento,
outras leis, regulamentações aplicáveis ou se tais leis e regulamentos ou requisitos de
licenciamento se tornarem mais rigorosos ou expandidos, isso poderá afetar
adversamente a Plataforma e inclusive sua funcionalidade em obter ou fornecer
serviços dentro da Plataforma.
Riscos associados ao desenvolvimento e manutenção da Plataforma: a
Plataforma ainda está em desenvolvimento e pode sofrer mudanças significativas ao
longo do tempo. Embora tenhamos a intenção de que os Tokens e Plataformas da
EXO funcionem conforme descrito neste Whitepaper e pretendamos tomar medidas
comercialmente razoáveis em relação a esses fins, podemos ter de fazer alterações
nas especificações dos Tokens EXO ou na Plataforma por qualquer número de razões
legítimas . Além disso, não temos controle sobre como outros participantes usarão a
Plataforma, quais produtos ou serviços serão oferecidos através dela por terceiros ou
como os produtos e serviços de terceiros utilizarão os Tokens EXO (se for o caso).
Isso pode criar o risco de que os Tokens EXO ou a Plataforma, conforme
desenvolvidos e mantidos, possam não atender às suas expectativas no momento da
compra.
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Além disso, apesar de nossos esforços de boa fé para desenvolver e participar da
Plataforma, ainda é possível que a ela venha a experimentar defeitos ou não seja
adequadamente desenvolvida ou mantida, o que pode impactar negativamente a
Plataforma e os Tokens EXO e sua potencial utilidade, incluindo o uso dos Tokens
EXO para obter serviços e/ou mercadorias e/ou serem usados da maneira
pretendida no momento da venda de tokens.
Risco de Plataformas Concorrentes: É possível que plataformas alternativas
possam se estabelece utilizando o mesmo código fonte aberto e protocolo
subjacente à Plataforma e tentem facilitar serviços que sejam materialmente
semelhantes aos serviços oferecidos por ou dentro da Plataforma. A Plataforma
pode competir com essas alternativas, o que poderia impactar negativamente a
Plataforma e os Tokens EXO, incluindo o uso dos Tokens EXO para obter serviços
ou bens oferecidos por ou dentro da Plataforma.
Riscos não previstos: os tokens criptográficos, como os Tokens EXO, são uma
tecnologia nova e não testada. Além dos riscos estabelecidos neste documento,
existem outros riscos associados à sua aquisição, armazenamento, transferência e
uso dos Tokens EXO, incluindo aqueles que a Companhia pode não ser capaz de
antecipar. Tais riscos podem se materializar ainda mais como variações
imprevistas ou combinações dos riscos aqui estabelecidos.
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