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Важливе Повідомлення
Цей Білий Папір токена Qmall («Білий Папір») наданий Qmall Inc 

(«Компанія», «ми», «нас», «наш») виключно з інформаційною метою та для 

отримання відгуків та обговорення нашого поточного бачення проекту 

Qmall («Проект»), який включає біржу віртуальних активів Qmall 

(«Платформа»), криптографічний токена Qmall («Токен»), а також супутні 

продукти та послуги у кожному окремому випадку. Цей Білий Папір може 

бути переглянутий та змінений Компанією в будь-який час без 

попередження. Ніяка частина цього Білого Папіру не передбачає 

виникнення правових відносин між користувачем цього Білого Папіру 

(«ви», «ваш») і Компанією, а також не є юридичною зобов'язуючим для 

Компанії або будь-якої іншої особи.


Це Важливо Повідомлення розповсюджується на будь-які заяви, 

оголошення та повідомлення, зроблені Компанією, а також на будь-яку 

іншу інформацію, передану вам Компанією або від її імені або щодо 

Проекту або справжнього Білого Папіру (спільно іменовані 

«Повідомлення»). Будь ласка, уважно прочитайте це Важливе 

повідомлення, перш ніж використовувати, посилатися або покладатися на 

будь-яку інформацію, що міститься в цьому Білому Папері або будь-якому з 

наших повідомлень.

Цей Білий Папір та будь-які Повідомлення надаються лише з 

інформаційною та освітньою метою, і на них не можна повністю або 

частково покладатися при прийнятті будь-якого рішення. Ми не 

гарантуємо, і не заявляємо, прямо чи опосередковано, що будь-яка 

інформація, що міститься в цій Білій Папері або Повідомлення, є 

достовірною, повною, своєчасною, надійною, точною, достатньою,

Інформація, представлена в цому Білому Папері та 

Повідомлення
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не порушує авторські права або придатні для певної мети, і не 

зобов'язуємося оновлювати чи виправляти таку інформацію. Ми не несемо 

відповідальності за точність або повноту інформації, представленої в цьому 

Білому Папері або Повідомлення; тому будь-яке використання такої 

інформації здійснюється на ваш розсуд і на ваш ризик, і ви несете 

одноосібну відповідальність за будь-які можливі втрати або збитки, що 

виникають внаслідок такого використання. Ви завжди повинні проводити 

власне незалежне дослідження та ретельний аналіз.


Цей Білий Папір та Повідомлення можуть також містити посилання на 

сторонні дані та галузеві публікації. Хоча ми вважаємо, що такі дані є 

точними та обґрунтованими, немає жодних гарантій щодо точності чи 

повноти цих даних. Ми не проводили незалежну перевірку будь-яких 

даних із сторонніх джерел, згаданих у цьому документі, та не 

підтверджували основні припущення, на які спираються такі джерела. 

Будь-яке посилання на такі сторонні дані та галузеві публікації не означає, 

що ми їх схвалюємо. Ми не можемо і не гарантуємо точність заяв або 

висновків, зроблених у цьому Білому Папері або Повідомлення.

Токен Qmall – це функціональний службовий токен, який розроблений та 

призначений для використання та доступу до певних послуг та функцій на 

Платформі, у кожному випадку, у тому вигляді, як вони надаються 

Компанією або її відповідними афілійованими особами. Крім того, Токен в 

даний час перебуває на стадії проектування, і його конкретні функції або 

характеристики можуть час від часу змінюватися або оновлюватись без 

повідомлення вас чи нашого зобов'язання оновлювати цей Технічний 

документ.

Токен
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Токен не є і не є цінним папером будь-якої форми, пай у бізнес-трасті або 

схемі колективного інвестування, або будь-яку іншу форму інвестицій або 

регульований інструмент у будь-якій юрисдикції, і не зареєстрований в 

жодному державному органі як цінний папір або регульований інструмент 

та не вважається таким. Справжній Білий Папір не є проспектом емісії або 

документом про пропозицію будь-якого роду і не призначений для 

подання цінних паперів будь-якої форми, паїв у трасті, фонді або схемі 

колективного інвестування, або будь-якої іншої форми інвестування, або 

клопотання про будь-яку форму інвестицій у будь-якій юрисдикції. .


Токен не дає права на отримання будь-якого прибутку, доходів, платежів, 

повернень, дивідендів від Компанії або будь-якої з її афілійованих осіб, а 

також не призначений для використання як цифрова валюта, цінний 

папер, товар, облігація, борговий інструмент або будь-який інший вид 

фінансового інструменту чи інвестиції з еквівалентними правами. 

Відповідно, будь-які заходи захисту, запропоновані законом щодо купівлі, 

володіння або продажу регульованих інструментів та інвестицій, згаданих 

вище, не поширюються на Токени.


Ви не повинні купувати, використовувати, зберігати або продавати Токени, 

якщо у вас немає попереднього досвіду роботи з криптографічними 

токенами та програмним забезпеченням на основі блокчейну. Купівля, 

зберігання, використання та продаж Токенів, а також операції з 

віртуальними активами або криптовалютами пов'язані зі значним ризиком 

і можуть включати спеціальні ризики, які можуть призвести до втрати всіх 

або значної частини ваших коштів або активів, які використовуються у 

відповідній транзакції.
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Справжній Білий Папір та наші Повідомлення можуть містити оцінки 

перспектив та прогнози, засновані на поточних очікуваннях, які включають 

ризики та фактори невизначеності. Усі думки, прогнози, оцінки, плани на 

майбутнє чи інші заяви, окрім заяв про історичні факти, є заявами 

прогнозного характеру. Будь-які плани та прогнози розвитку, бізнес-

прогнози, майбутня функціональність та прогнозована продуктивність 

Компанії або Проекту, а також її перспективи та майбутні перспективи 

будь-якої галузі є прогнозними заявами.


Прогнозні заяви за своїм характером стосуються питань, які тією чи іншою 

мірою є невизначеними чи невідомими. Ми не можемо гарантувати, що 

будь-які прогнозні заяви будуть правильними. Фактичні події, результати 

або висновки можуть суттєво відрізнятися від того, що зазначено у 

прогнозній заяві, і ви не повинні покладатися на будь-яку таку прогнозну 

заяву. Ці ризики та невизначеності включають вплив економічних, 

конкурентних, технічних та інших факторів, що впливають на Платформу, 

Токен, Компанію або її діяльність, включаючи, але не обмежуючись, таке: 

розвиток науки та техніки, розвиток галузі, в якій Компанія перебуває в 

умовах конкуренції, нормативної невизначеності та дій уряду, 

запровадження нових правил та законів, ринкових змін, виконання 

Проекту, інших ділових та ринкових умов.

Прогнозні заяви

Ніяка частина цього Білого Паперу або повідомлень не повинна 

розглядатися як ділова, юридична, фінансова, інвестиційна чи податкова 

консультація або консультація брокера з будь-яких питань, до яких 

належить вся така інформація або її частина. Ви повинні 

проконсультуватися зі своїми юридичними, фінансовими, податковими 

або іншими професійними консультантами щодо будь-якої інформації.

Відсутність рекомендацій
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Наскільки нам відомо і ми вважаємо, всі істотні фактори ризику при 

прийнятті обґрунтованого рішення про використання платформи Qmall 

або токенів Qmall розкриваються у Додатку “Розкриття інформації про 

ризики”, що додається до цього Білого документа. Зверніть увагу, що 

Додаток “Розкриття інформації про ризики” є частиною цього важливого 

повідомлення, і вам слід уважно прочитати, переглянути та розглянути 

ризики, викладені в ньому, оскільки всі такі ризики ви приймаєте на себе.

Розкриття ризиків

У тій мірі, наскільки це можливо згідно з застосовним законодавством та 

регулюванням, ні за яких обставин Компанія, її співробітники, директори, 

акціонери, посадові особи, консультанти, представники, агенти та 

підрядники не повинні нести відповідальність або притягуватися до 

відповідальності у зв'язку з будь-якими прямими, непрямими, 

спеціальними, штрафними, санкційними, випадковими або непрямими 

втратами або збитками будь-якого роду, а також вони не несуть 

відповідальності за шкоду ділової репутації, втрачену вигоду (включно з 

очікуваною), втрату даних, зменшення вартості та переривання діяльності, 

що виникають внаслідок цього Білого Паперу або Повідомлень або у 

зв'язку з ними, будь-якого їх використання або опори на них, ризики та 

фактори ризику, викладені в Додатку “Розкриття інформації про ризики”, 

що міститься в кінці цього Білого Паперу, а також будь-які неточності або 

упущення в цьому Білому Папері або Повідомлення незалежно від того, 

засновані вони на порушенні гарантії або контракту , недбалості, 

відповідальності, цивільного правопорушення або будь-якої іншої 

правової теорії, незалежно від того, були ми повідомлені про можливу 

можливість такого збитку або збитків.

Обмеження відповідальності
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Абстракція

Qmall Exchange – це офіційно зареєстрована в Україні централізована 

криптовалютна біржа, яка є екосистемою продуктів, націлених на те, щоб 

вивести роботу з криптовалютою на новий рівень в Україні. Безліч 

безпечних фінансових інструментів дають можливість зручної роботи як 

професійному трейдеру, так і новачкам. Одним із таких інструментів є 

QMALL токен.


QMALL токен - це сервісний інструмент українського проекту Qmall 

Exchange, який є сервісним та дозволяє використовувати функції 

майданчика на найвищому рівні та надає спеціальні можливості 

власникам.


Статус сервісного інструменту біржі для токена QMALL дає можливість не 

просто бути корисним сервісним активом, який користувачі можуть 

використовувати для отримання доступу до нових або ексклюзивних 

можливостей та отримувати спеціальні пропозиції щодо роботи з 

основним функціоналом біржі, а також на базі цього будувати каркас 

токена з обмеженою пропозицією .


Основним критерієм будь-якого активу є обґрунтованість цінності. 

Сервісний токен у криптовалютному світі на даний момент має прозору 

структуру застосування на ринку і ми впевнені, що приналежність токена 

до централізованої біржі токена QMALL виведе на новий рівень 

використання його сервісних функцій та побудовану на цьому екосистему.

https://qmall.io/
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Вступ

На даний момент капіталізація ринку біржових токенів, за даними 

Coinmarketcap, становить понад 140 мільярдів доларів з добовим оборотом 

понад 4 мільярди доларів. Основними лідерами ринку серед токенів 

криптовалютних бірж є: BNB – токен Binance, HT – токен Huobi, FTT токен 

FTX, CRO – токен Crypto.com, OKB – токен OKEX; вони забирають на себе 

близько 95% капіталізації ринку токенів криптовалютних бірж. Тобто, всі 

інші токени забирають на себе всього лише 5% або 7 мільярдів сумарно на 

всі інші біржові токени. Кожна біржа використовує ці токени, як спосіб 

стимулювати активність на своїй біржі, утримувати користувачів та 

залучати нових. Існують певні взаємозв'язки, між різними видами біржових 

токенів. Хоча всі токени дозволяють трейдерам отримувати знижки на 

торгові збори, лише деякі токени дають додаткові можливості, такі як 

отримання реферальних бонусів або доступ до ексклюзивних функцій. 

Капітализація ринку біржових токенів, за даними Coinmarketcap

BNB HBFTTCRO OKB Інші

?

https://qmall.io/


Якщо проаналізувати лідерів ринку, то легко впадає в око те, що крім 

моделі роботи їх поєднує ще один основний факт, що всі вони пов'язані з 

біржами, що базуються в Східній Азії. Це вказує на те, що біржі в цьому 

регіоні більш схильні брати на себе регуляторний ризик при розподілі 

власних токенів порівняно із західними біржами так як більшою мірою 

регулятивні правила європейського та американського законодавства, 

м'яко кажучи, набагато вимогливіші. 

Саме нові критерії формують ринок біржових токенов, і чітко дають 

зрозуміти напрямок як криптовалютного ринку в цілому, так і 

безпосередньо біржових токенов. 



На даний момент більш ніж 2-ох трильярдний криптовалютний ринок, що 

складається з понад 7000 криптовалют, включає близько 100 біржових 

токенів, які займають всього 140 мільярдів. Більше того - 95% цієї 

капіталізації займають лише 5 біржових проектів. 


Тут постає питання - Чому?

Відповідь складається з двох частин - 

щоб мати біржовий токен потрібна 

біржа, для цього токена з 

налаштованою інфраструктурою та 

ім'я цієї біржі має бути гучним і 

довірчим у криптовалютному світі - 

що на даний момент велика рідкість. 

qmall .ioВступ10 / 41
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Мотивація

Загальна мета створення QMALL токена, що виходить за межі конкретного 

набору інновацій, полягає в тому, щоб забезпечити більш збалансовану та 

стійку екосистему, яка враховує потреби своїх користувачів. Вивчивши 

ринок приходимо до висновку, що основні лідери ринку криптовалютних 

активів є представниками країн Східної Азії та формують свою активність 

за рахунок імені біржі. Команда Qmall Exchange, українська криптовалютна 

біржа, поставила перед собою мету сформувати інфраструктуру токена, 

який технічно та репутаційно відповідає європейському формату та 

зручний для використання ком'юніті західного менталітету. 


Таке представлення проекту поставило за мету реалізувати майданчик, 

який дозволить використовувати сервісний токен, інтегрований в 

більшість найважливіших функцій криптовалютної біржі з можливістю їх 

користувачів не просто отримати зручний інструмент для взаємодії з 

майданчиком, а й сформувати попит на нього активними користувачами 

біржі.
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Оплата комісії за спотову та маржинальну торгівлю зі знижкою 50%;

Інтеграція токена в Metaverse Qmall який буде запущений до кінця 

2022 року;

Оплата комісії за OTC та Позики зі знижкою в 50%;

Можливість використання токена для голосування за проведення 

цільових активностей біржі, таких як лістинг нових проектів, 

проведення Launchpad та інші унікальні події;

Можливість купувати товари в криптовалютному шопі за QMALL 
токен

Брати участь в унікальних Launchpad на майданчику.

Інфраструктура Токена

Токен QMALL

Наша основна мета – надання особливих та ексклюзивних 

можливостей користувачам Qmall Exchange при використанні 

сервісного токена QMALL та сформувати екосистему, яка покращить 

взаємодію користувачів з майданчиком. На даний момент QMALL токен 

вже вбудований в інфраструктуру біржі в такі послуги: 


ГолосуванняТоргові сервіси

Інтеграція в Metaverse Qmall

Покупки в ShopOTC

LaunchpadПозики

https://qmall.io/
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Limit order

Market order 

Stop-loss order

OCO ( One-Cancels-the-Other ) order

Оплата комісії токеном QMALL

Оплата торгової комісії при спотовій та маржинальної торгівлі, як для 

тейкера (того хто купує ордер) так і для мейкера (того хто його створив) 

для наступного типу ордерів: 

Важливо! При оплаті торгової комісії QMALL токеном користувач отримує 

знижку в розмірі 50% від заданої торгової комісії. (Базова торгова комісія 

криптовалютної біржі Qmall становить 0.2% або у вигляді коефіцієнта 

(множника) 0.002. Активація опції доступна в головних налаштуваннях 

профілю на сайті Qmall Exchange.


Торгова комісія при виконанні ордера розраховується згідно з наступною 

логікою, на прикладі торгової операції на парі BTC/USDT при курсі 60 000 

USDT: 


“Користувач A (тейкер) бажаючи обміняти свої 0.1 BTC на USDT виконує 

торг з користувачем B (мейкером), який хоче обміняти свої 6 000 USDT на 

BTC.”


У користувачів є 2 варіанти виконання обміну - давайте розглянемо 

обидва з них детально:

 Користувачі A і B виконують торг при вимкненій опції оплати комісії в 

QMALL токені (візуальне відображення на схемі 1), тоді: 


a. користувач A сплачує торгову комісію в розмірі 


    0.1 BTC * 0.2% = 0.0002 BTC 


https://qmall.io/
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За підсумком, користувач A виконує чистий обмін 0.0998 BTC та 

отримує 5 988 USDT

Схема 1.Торгова операція з вимкненою опцією оплати комісії в QMALL

користувач B сплачує торгову комісію у розмірі 


6 000 USDT * 0.2% = 12 USDT


2. Користувачі A і B виконують торг при увімкненій опції оплати комісії в 

QMALL токені (візуальне відображення на схемі 2), тоді: 


a. користувач A  сплачує торгову комісію в розмірі 


0.1 BTC * 0.2% * 50% = 0.0001 BTC 


За підсумком, користувач A виконує чистий обмін 0.0999 BTC та 
отримує 5 994 USDT



b. користувач B сплачує торгову комісію в розмірі 


6 000 USDT * 0.2% * 50% = 6 USDT



 0.1 BTC 6 000 USDT

 0.0998 BTC 5 988 USDT

 0.0998 BTC5 988 USDT

 0.0002 BTC

Комісія

Транзакція

12 USDT
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За підсумком, користувач B виконує чистий обмін 5 994 USDT та 

отримує 0.0999 BTC 

Схема 2.Торгова операція з увімкненою опцією оплати комісії у QMALL

 0.1 BTC 6 000 USDT

 0.0999 BTC 5 994 USDT

 0.0999 BTC5 994 USDT

 0.0001 BTC у  
QMALL

Комісія в QMall

Транзакція

6 USDT у 
QMALL

Важливо! Користувачі отримують знижку при увімкненій опції 

оплати комісії в QMALL, незалежно від того, чи вона увімкнена в 

користувачів з якими вони торгують. 


За таким же принципом працює оплата комісії у сервісах як:  

Позики або ОТС (позабіржова торгівля). 
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Голосування

Розвиток більшості проектів ґрунтується на сприйнятті його 

користувачами або фінальним споживачем. Наша команда дотримується 

позиції, що думка ком'юніті не просто має відображати напрямок розвитку 

проекту, а й впливати на нього у прямо вираженому форматі, тобто за 

рахунок голосування. 


Голосування QMALL - це процес прийняття рішень користувачами з 

приводу вектора розвитку проекту та взаємодії його з іншими проектами. 

Розвиток цього напряму - це одна з ключових цілей проекту в цілому, 

оскільки ідеальним форматом голосування є, не лише можливість надати 

свій голос, за певну активність, а й причетність користувачів до 

визначення тематики голосування.  


Процес голосування залежно від його важливості та суті може 

проводитись у кількох форматах: 


підтримка голосом, від користувачів, які зберігають токени QMALL 

на балансі без будь-якого їхнього витрачання для отримання 

зворотного зв'язку від ком'юніті; 


підтримка токенами, від користувачів які зберігають токени QMALL 

на балансі за рахунок витрати токена QMALL в обсязі, згідно з 

умовами його проведення; 


Кожне голосування може 

відрізнятись за форматом, 

залежно від цілей його 

проведення. 
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Унікальні можливості

Наявність токенів не тільки дозволяє більш ефективно працювати з 

біржею Qmall, а також дає можливість додаткових привілеїв для участі в 

різноманітних активностях, які проходитимуть на майданчику. Іншими 

словами - QMALL токен виступатиме в ролі квитка для доступу до 

унікальних та ексклюзивних подій майданчика. На даний момент можна 

виділити наступний ряд таких подій: 




Ці та багато інших можливостей чекають власників QMALL токена так, як 

мета проекту розвинути унікальну інфраструктуру, в кожній з інстанцій якої 

біржовий токен виконуватиме головну роль, як сервісний актив.  

доступ до участі в унікальних проектах на Launchpad;

доступ до ексклюзивних qBox з унікальними умовами;

можливість придбання товарів за QMALL токена на 

криптовалютному шопі Qmall Exchange з можливістю 

доставки товару.
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Токеноміка

Невід'ємною частиною будь-якого активу є його токеноміка, що показує 

рівень обробки векторів розвитку проекту та механізми контролю його 

ціни та емісії. Правильно побудована токеноміка дозволяє досягати 

поставлених цілей проекту, та виводити його на новий рівень.

Загальні постулати

Концепція розвитку токена QMALL тримається на трьох китах:

Обмеженість - саплай токена QMALL має обмежене значення 100 

000 000 QMALL - це максимальний саплай, який може досягти 

токен. Довипуск токена неможливий;


Поетапність - логіка доступності токена заснована на кліфі та 

вестингу, що дозволяє сильно знизити навантаження на ринок, що 

сформувався після продажу на Token Sale і роздачі Airdrop, за 

рахунок поетапного розморожування токенів.


Витратність - третій та балансуючий чинник, який не просто 

компенсує навантаження ринку, а й формує сильну перспективу 

зростання довгостроковому форматі.


Важливо! Тут слід зазначити, що витратність токена, тобто використання 

його, як сервісного активу, призводить до спалювання витраченого 

обсягу щорічно, щорічно на момент досягнення 50% саплаю або 50 000 

000 QMALL. Далі вся витратність буде спрямована на спеціальні акції для 

користувачів біржі з метою заохочення активних участников.
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Найголовнішим чинником розбіжності токена є його інтеграція в торгове 

ядро, як актив здатний оплачувати торгову комісію з будь-якої пари зі 

знижкою. Логіка токеноміки заснована на вестингу та кліфі, що є 

уособленням постулату про поетапність, як спосіб розподілу токенів

 Вестинг - це лінійний процес розподілу токенів наступний після кліфу 

для користувачів та команди, залежно від способу їх отримання

 Кліф - період блокування токенів, як частина вестинг процесу.

 TGE (token generation event) - процес стартового розподілу токенів у 

вестингу.


Для кожного розділу токеноміки діють свої правила розподілу описані в 

таблиці 1.

Таблиця 1.  Токеноміка QMALL

Фонд Кількість TGE Кліф Вестинг Крок вестингу

IDO 


Pre Sale


Private Sale

Main Sale

Airdrop

Команда

qBox

Маркетинг

Едвайзери

22 860 000 15% 1 місяць 11 месяців 1 місяць

22 000 000

7 160 000

5 565 000

20 000 000

10 000 000

5 000 000

4 915 000

2 500 000

15%

15%

15%

10%

0%

100%

100%

0%

1 місяць

1 місяць

1 місяць

3 місяці

3 місяці

-

-

3 місяці

20 месяців

20 месяців

20 месяців

24 месяця

24 месяця

-

-

18 месяців

1 місяць

1 місяць

1 місяць

3 місяці

3 місяці

-

-

1 місяць

https://qmall.io/


qmall.ioТокеноміка / емісія токена20 / 41

Емісія токена

Загальний саплай монети на рівні контракту становить 100 000 000 

QMALL. Поняття первісного саплаю передбачає тільки той факт, що 

саплай монети на етапі її запуску буде в зазначеному обсязі. Обсяг 100 

000 000 QMALL є максимально можливим обсягом емісії QMALL і може 

змінюватися лише у менший бік рахунок оплати комісії токеном QMALL. 

Зміна саплаю реалізована за рахунок виведення з емісії шляхом 

виконання транзакції на рівні контракту для фіксації виміряного обсягу 

(зменшеного максимального саплаю на рівні мережі). Така дія 

обґрунтована логікою роботи QMALL токену, як сервісного активу, 

основним напрямком використання якого є оплата торгових та сервісних 

комісій на Qmall Exchange. Обсяг монет, виведених таким чином з 

циркуляції, щорічно буде планово зменшуватися до досягнення 50% 

обсягу саплаю або значення 50 000 000 QMALL.


Подальшою метою монет вилучених з циркуляції за рахунок оплати 

комісій сервісів буде контроль пропозиції монет на ринку підтримки та 

залучення у використанні активу QMALL як сервісного. Тому важливо 

було сформувати логіку розподілу монет таким чином, щоб врахувати всі 

постулати

Розподіл монет

Токен QMALL є сервісним утиліті-токеном української криптовалютної 

біржі Qmall Exchange. Емісія токена має чітко виражені правила та 

формується на підставі бізнес-аналітики ринку та оціночних суджень про 

вектор його розвитку, виходячи з більш ніж 10-річного досвіду роботи з 

криптоактивами.
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Airdrop

Airdrop у криптовалютному світі – це інструмент отримання токенів 

користувачами під час виконання певних дій у соціальних мережах. 

Метою такої активності зазвичай стає збільшення залучення користувачів 

на майданчик. Проте, наша основна мета зовсім інша. Рушійним 

фактором кожного сервісного токена є можливість його використовувати 

саме тому основною метою Airdrop є роздача токенів максимальній 

кількості зацікавлених користувачів для використання токена з метою 

отримання дисконту на торговій комісії. Це і є основна мета – показати, 

наскільки легко та вигідно використання його на Qmall Exchange, тому що 

насамперед QMALL токен є сервісним інструментом.


і при цьому тримати баланс між попитом та пропозицією, щоб 

забезпечити максимальну залученість із планомірним розвитком. Логіка 

розподілу токенів представлена рисунку 1.

Продажі - 57 585 000

Команда - 10 000 000 

Маркетинг - 4 915 000 

Едвайзери - 2 500 000 

Airdrop - 20 000 000

qBox - 5 000 000

57,585%

20%
10%

5%
4,915%

2,5%

Рисунок 1. Логіка розподілу токенів QMALL
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Починаючи з 01.12.2021 до 01.02.2022 користувачі мають можливість 

отримання винагороди за виконання умов Airdrop. Вартість 1 QMALL 

токену на момент проведення події становить 1 ГРН. Існує 3 основних види 

винагород:

Умови проведення

500   ГРН   в  QMALL токенах при виконанні умов Airdrop;


100 ГРН   в QMALL токенах за запрошеного вами користувача на біржу 

Qmall за умови виконання умов Airdrop;


50 ГРН  в QMALL токенах за запрошеного вашим рефералом 

користувача за умови виконання ними умов Airdrop!

Важливо! Запрошений користувач повинен зареєструватися за 

посиланням для того, щоб він був визначений як ваш реферал. Реєстрація 

рефералу за звичайним посиланням не буде вважатися запрошеним вами 

і за нього вам не буде надано Airdrop.

Загальний бюджет Airdrop QMALL складає


20 000 000 ₴

Дата початку Airdrop 

01.12.2021

Дата завершення Airdrop


01.02.2022
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Для того щоб отримати та активувати Airdrop користувачеві необхідно 

виконати чотири прості умови

 Зареєструватись на біржі не пізніше 01.02.2022

 Пройти верифікацію (KYC) та отримати позитивний висновок (approve) 

не пізніше 01.02.2022

 Підписатися на офіційні соціальні мережі біржі Qmall не пізніше 

01.02.2022

 Внести депозит на суму не менше 200 ГРН в еквіваленті будь-якої 

доступної на біржі криптовалюти або фіату для активації Airdrop не 

пізніше 20.12.2022.

Логіка нарахування

Таблиця 2.  Логіка нарахування QMALL Airdrop

Важливо! Усі токени, які не були активовані до 20.12.2022, будуть вилучені із 

саплаю шляхом зменшення їх у мережі в обсязі, що дорівнює кількості всіх 

неактивованих токенів на момент кінцевої дати. Подивитися цей обсяг 

можна як на сторінці балансів, так і на сторінці Airdrop на Qmall. У таблиці 2 

представлено логіку розморожування монет, отриманих на Airdrop QMALL.

По закінченні Airdrop, обсяг отриманих вами токенів буде 

розморожуватися згідно з логікою вестингу. Перше нарахування 

відбудеться в день відкриття торгів 15.02.2022 і стане доступним 10% від 

загального обсягу Airdrop отриманого вами.

TGE

Старт Тривалість Крок Закінчення Кількість/ 
крок

10% на 15.02.2022

20 000 000

Кліф 15.02.2022 3 місяці - 17.03.2022 0

24 місяці 3 місяці 16.03.2024 750 000Вестинг 17.03.2022

Кількість

Airdrop

https://qmall.io/
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Token Sale 

Token Sale – це одна з основних подій для проекту, оскільки це не тільки 

визначає його потенційну цінність, а й формує майбутній фундамент для 

його розвитку. Загальний обсяг монет, виставлених на продаж, становить 

57585000 QMALL.

Умови проведення

Проведення Тoken Sale пропозицій щодо продажу токена буде на 

майданчику Qmall Exchange. Такий формат дозволить організувати процес 

таким чином, щоб забезпечити всі належні умови щодо його проведення. 

Token Sale складається з 4-х етапів, два з яких будуть проведені на Qmall 

Exchange Launchpad, а також IDO та раунд приватних інвестицій:


Main Sale - 5 565 000

Pre Sale - 22 000 000

Private Sale - 7 160 000

IDO - 22 860 000

39,9%

12,3%

38,2%

9,6%

Під кожен із раундів буде виділено знижку користувачам на покупку у 

вигляді бонусу, відповідно формується розподіл монет TokenSale як 

показано на рисунку 2.

Рисунок 2. Логіка розподілу QMALL на TokenSale

https://qmall.io/
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Дата початку PreSale 

15.12.2021 12:00 GMT

Дата завершення PreSale

15.12.2021 12:02 GMT

Перший раунд торгів, що показує активність токена та його потенціал для 

розвитку. Однією з основних його переваг є ціна на покупку QMALL на 10% 

менша від заявленої. Обсяг раунду становить 22 000 000 QMALL, або 

38,2% від загального обсягу Token Sale.

Pre Sale

Ціна Pre Sale:


1 QMALL - 0.9 ₴

Місце проведення Launchpad Qmall Exchange. Логіка нарахування токенів 

QMALL для учасників PreSale заснована на логіці вестингу, який 

починається з 15.02.2022 в день ініціалізації торгів, які будуть запущені на 4-

х майданчиках. Логіка розподілу описана у таблиці 3.

Таблица 3.  Логіка нарахування QMALL PreSale

TGE

Старт Тривалість Крок Закінчення Кількість/ 
крок

15% на 15.02.2022

22 000 000

Кліф 15.02.2022 1 місяць - 17.03.2022 0

20 місяців 1 місяць 16.11.2024 935 000Вестинг 17.03.2022

Кількість

Pre Sale

https://qmall.io/
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Дата початку MainSale 
25.01.2022 12:00:00 GMT

Дата завершення MainSale

25.01.2022 12:00:12 GMT

Другий раунд торгів є основним раундом TokenSale і цільовим для 

інвесторів, оскільки це 2й і останній шанс для покупки QMALL до запуску 

торгів. Обсяг пропозиції 5665000 або 9,6% від загального обсягу Token Sale.

Main Sale

Ціна Main Sale:


1 QMALL - 0.95 ₴

Місце проведення Launchpad Qmall Exchange – на другому раунді 

проекту. Логіка нарахування токенів QMALL для учасників MainSale 

заснована на логіці вестингу, який починається з 15.02.2022 в день 

ініціалізації торгів, які будуть запущені на 4-х майданчиках. Логіка 

розподілу описана у таблиці 4.
Таблиця 4.  Логіка нарахування QMALL MainSale

TGE

Cтарт Тривалість Крок Закінчення
Кільксть/ 

крок

15% на 15.02.2022

5 565 000

Клиф 15.02.2022 1 місяць - 17.03.2022 0

20 місяців 1 місяць 16.11.2024 236 513Вестинг 17.03.2022

Килькисть

Main Sale

https://qmall.io/
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Дата початку PrivateSale 
01.02.2022 10:00:00 GMT

Дата завершення PrivateSale


01.02.2022 10:30:00 GMT

Третій та закритий раунд торгів є приватним раундом TokenSale та 

ключовим для приватних інвесторів з метою придбання QMALL до запуску 

торгів. Обсяг пропозиції 7 160 000 або 12,3% від загального обсягу Token 

Sale QMALL токену.

Private Sale

Ціна Private Sale:


1 QMALL - 0.95 ₴

Закритий раунд інвестиції. Логіка нарахування токенів QMALL для 

учасників PrivateSale заснована на логіці вестингу, який починається з 

15.02.2022 в день ініціалізації торгів, які будуть запущені на 4-х майданчиках. 

Логіка розподілу описана у таблиці 5. Під цей раунд буде створено 

окремий вестинг на адресу фонду приватних інвестицій.

Таблиця 5.  Логіка нарахування QMALL Private Sale

TGE

 Старт Тривалість Крок Закінчення
Кількість/ 

крок

15% на 15.02.2022

7 160 000

Кліф 15.02.2022 1 місяць - 17.03.2022 0

20 місяців 1 місяць 16.11.2024 304 300Вестинг 17.03.2022

Кількість

Private Sale
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Дата початку IDO

15.02.2022 10:00:00 GMT

Дата завершення IDO

15.02.2022 11:00:00 GMT

Четвертий та останній раунд торгів є децентралізованим раундом 

TokenSale та ключовим для всіх інвесторів, які не встигли купити QMALL на 

попередніх раундах. Обсяг пропозиції 22860000 або 39,9% від загального 

обсягу Token Sale QMALL токена.

IDO

Ціна IDO:


1 QMALL - 0.95 ₴

Токен QMALL буде запущений на IDO на 3х майданчиках у мережі BSC, ETH 

та VLX. Логіка розподілу описана у таблиці 6.

Таблиця 6.  Логіка нарахування QMALL IDO

TGE

Старт Тривалість Крок Закінчення Кількість/ 
крок

15% на 15.02.2022

22 860 000

Кліф 15.02.2022 1 місяць - 17.03.2022 0

11 місяців 1 місяць 15.02.2023 1 766 455Вестинг 17.03.2022

Кількість

IDO
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Токени команди

Логіка нарахування токенів QMALL для команди заснована на логіці 

вестингу, що починається з 15.02.2022 в день ініціалізації торгів, які будуть 

запущені на 4х майданчиках. Логіка розподілу описана у таблиці 7.

Важливо! Всі токени команди на момент запуску знаходяться в 3-

місячному кліфі після закінчення якого буде запущений лінійний вестинг.

Таблиця 7. Розморожування токенів QMALL (Команда)

TGE

Старт Тривалість Крок Закінчення
Кількість/ 

крок

0%

10 000 000

Кліф 15.02.2022 3 місяця - 17.05.2022 0

24 місяці 3 місяця 16.05.2024 416 667Вестинг 17.05.2022

Кількість

Команда
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Маркетинг

Однією із складових токеноміки QMALL токену є маркетинг. Це фонд 

призначений для розвитку проекту та його популяризації у крипто та 

світовому ком'юніті. Всі маркетингові активності виконуються зі 

спеціально зарезервованої адреси, з якої будуть виконуватися 

маркетингові оплати для трекінгу його активності.

Едвайзери

Едвайзери токена QMALL є майданчики та проекти, які допомагають у 

розвитку проекту для проведення IDO на етапі його запуску 15.02.2022. 

Фонд Едвайзерів був повністю реалізований на цьому етапі.

Таблиця 8. Розморожування токенів QMALL (Advisorss)

TGE

Старт Тривалість Крок Закінчення Кількість/ 
крок

0%

2 500 000

Кліф 15.02.2022 3 місяці - 17.05.2022 0

18 місяців 1 місяць 16.11.2023 138 889Вестинг 17.05.2022

Кількість

Едвайзери

Вихід на ринкові торги

Вихід на ринкові торги – це базова подія, як наслідок проведених заходів, 

таких як Airdrop та Token Sale. Перший етап запуску торгів буде виконано 

на 4-х основних майданчиках.

https://qmall.io/
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Система розподілу токена

Розподіл токенів на часовій дистанції відіграє найважливішу роль у 

токеноміці проекту, оскільки насправді це впливає не лише на баланс 

попиту та пропозиції, а й на швидкість розвитку у довгостроковій 

перспективі.


Усі описані постулати емісії токена формують цілісну картину його 

розвитку та його темпи. Динаміка токена не просто важлива для 

формування ринку, що найважливіше – це вплив та використання його як 

сервісного інструменту. Саме тому вся логіка емісії токену будувалася 

таким чином, щоб дотримуватись максимального балансу між попитом та 

пропозицією на різних етапах розвитку проекту.

Після запуску торгів на 4-х основних біржах другим етапом розвитку 

торгової активності буде запуск додаткових пар для токена на біржі Qmall, 

залежно від попиту. Третім і завершальним етапом є лістинг на зовнішніх 

біржах Tier 1 та Tier 2 рівня, що дозволить поширити популярність токена 

на ринку.



День відкриття торгів 15.02.2022

https://qmall.io/
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Переломний момент відображено жовтим і швидкість виходу токенів на 

ринок відображається на кожному тимчасовому щомісячному відрізку. Ці 

етапи мають свою мету у розвитку проекту та мають наступну логіку

 Етап динамічного випуску нових токенів за рахунок вестингу токенів, 

куплених на Token Sale, одержаних на Airdrop або токенів команди. 

далі представлено таблицю 8, де показано розрахунки максимально 

можливого обсягу монет на ринку в тимчасовій перспективі.

Важливо! Ці розрахунки показують максимально можливий обсяг токена 

випущеного на ринок, проте вони не враховують всі чинники розвитку 

проекту. Також висновок з циркуляції оплати торговельної комісії 

навмисно не включений, оскільки передбачити його неможливо і 

недоцільно, оскільки він впливатиме не так на динаміку виходу токенів на 

ринок, як на його ціну.

Рисунок 3. Швидкість збільшення обсягу QMALL на ринку

Розподіл токена QMALL за описаною токеномікою можна розділити на 2 

основні етапи, чітко виділені на рисунку 3.
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Таблиця 9. Поетапне розподілення обсягу QMALL на ринку

По таблиці 9 видно, що досягнення 90% порогу потрапляє на 17.10.2023г. За цей 

період планується вивести в циркулюючий саплай до 90% токенів. Похибка все 

ж таки обґрунтована тим, що використання фонду маркетингу та стейкінгу qBox 

буде залежати від потреби ринку та проекту. Після досягнення цієї дати монета 

перейде на другий етап динаміки.

Етап підтримки пропозиції більше орієнтований на стабілізацію проекту та 

має низьку динаміку виходу токенів на ринок. Це пов’язано з тим, що 

формат взаємодії користувачів з токеном переважно переходить з 

ознайомлювального на повсякденний, цим самим знизить потребу в 

підвищеній пропозиції стимулювання його використання.

На другому етапі планується підхід до точки досягнення обсягу 50% від 

випущеної емісії.

2.

	Airdrop	

Об’єм

2 000 00015.02.2022

17.04.2022

17.05.2022

17.08.2022

17.06.2022

16.09.2022

17.07.2022

17.10.2022

Main Sale

	Об’єм	

834 750

IDO

Об’єм

3 429 000

Едвайзери

Об’єм

	0	

Маркетинг

Об’єм

0

Об’єм

	10 637 750	

Pre Sale

	Об’єм	

3 300 000

	Private Sale	

Об’єм

	1 074 000	

Команда

Об’єм

	0	

qBox

Об’єм

0

Усього

Відсоток

11%

2 000 00017.03.2022 1 071 263 5 195 455 0 70000 14 000 0174 235 000 1 378 300 	0	 50 000 14,00%

2 000 000 1 307 775 6 961 909 0 310000 17 632 2845 170 000 1 682 600 	0	 200 000 17,63%

4 250 000 1 544 288 8 728 364 125 000 550000 24 889 5516 105 000 1 986 900 	1 250 000	 350 000 24,89%

4 250 000 1 780 800 10 494 818 250 000 790000 28 646 8187 040 000 2 291 200 1 250 000 500 000 28,65%

4 250 000 2 017 313 12 261 273 375 000 1030000 32 404 0857 975 000 2 595 500 1 250 000 650 000 32,40%

6 500 000 2 253 825 14 027 727 500 000 1270000 39 661 3528 910 000 2 899 800 2 500 000 800 000 39,66%

6 500 000 2 490 338 15 794 182 625 000 1510000 43 418 6199 845 000 3 204 100 2 500 000 950 000 43,42%

6 500 000 2 726 850 17 560 636 750 000 1750000 47 175 88610 780 000 3 508 400 2 500 000 1 100 000 47,18%

16.11.2022 8 750 000 2 963 363 19 327 091 875 000 1990000 54 433 15311 715 000 3 812 700 3 750 000 1 250 000 54,43%

16.12.2022 8 750 000 3 199 875 21 093 545 1 000 000 2230000 58 190 42012 650 000 4 117 000 3 750 000 1400000 58,19%

16.01.2023 8 750 000 3 436 388 22 860 000 1 125 000 2470000 61 947 68813 585 000 4 421 300 3 750 000 1550000 61,95%

15.02.2023 11 000 000 3 672 900 22 860 000 1 250 000 2710000 67 438 50014 520 000 4 725 600 5 000 000 1700000 67,44%

18.03.2023 11 000 000 3 909 413 22 860 000 1 375 000 2950000 69 429 31315 455 000 5 029 900 5 000 000 1850000 69,43%

17.04.2023 11 000 000 4 145 925 22 860 000 1 500 000 3190000 71 420 12516 390 000 5 334 200 5 000 000 2000000 71,42%

18.05.2023 13 250 000 4 382 438 22 860 000 1 625 000 3430000 76 910 93817 325 000 5 638 500 6 250 000 2150000 76,91%

17.06.2023 13 250 000 4 618 950 22 860 000 1 750 000 3670000 78 901 75018 260 000 5 942 800 6 250 000 2300000 78,90%

18.07.2023 13 250 000 4 855 463 22 860 000 1 875 000 3910000 80 892 56319 195 000 6 247 100 6 250 000 2450000 80,89%

17.08.2023 15 500 000 5 091 975 22 860 000 2 000 000 4150000 86 383 37520 130 000 6 551 400 7 500 000 2600000 86,38%

16.09.2023 15 500 000 5 328 488 22 860 000 2 125 000 4390000 88 374 18821 065 000 6 855 700 7 500 000 2750000 88,37%

17.10.2023 15 500 000 5 565 000 22 860 000 2 250 000 4630000 90 365 00022 000 000 7 160 000 7 500 000 2900000 90,37%

16.11.2023 17 750 000 5 565 000 22 860 000 2 375 000 4915000 94 425 00022 000 000 7 160 000 8 750 000 3050000 94,43%

17.12.2023 17 750 000 5 565 000 22 860 000 2 500 000 4 915 000 94 700 00022 000 000 7 160 000 8 750 000 3200000 94,70%

16.01.2024 17 750 000 5 565 000 22 860 000 2 500 000 4 915 000 94 850 00022 000 000 7 160 000 8 750 000 3350000 94,85%

16.02.2024 20 000 000 5 565 000 22 860 000 2 500 000 4 915 000 98 500 00022 000 000 7 160 000 10 000 000 3500000 98,50%

16.03.2024 20 000 000 5 565 000 22 860 000 2 500 000 4 915 000 98 650 00022 000 000 7 160 000 10 000 000 3650000 98,65%

16.04.2024 20 000 000 5 565 000 22 860 000 2 500 000 4 915 000 98 800 00022 000 000 7 160 000 10 000 000 3800000 98,80%

16.05.2024 20 000 000 5 565 000 22 860 000 2 500 000 4 915 000 98 950 00022 000 000 7 160 000 10 000 000 3950000 98,95%

16.06.2024 20 000 000 5 565 000 22 860 000 2 500 000 4 915 000 99 100 00022 000 000 7 160 000 10 000 000 4100000 99,10%

16.07.2024 20 000 000 5 565 000 22 860 000 2 500 000 4 915 000 99 250 00022 000 000 7 160 000 10 000 000 4250000 99,25%

16.08.2024 20 000 000 5 565 000 22 860 000 2 500 000 4 915 000 99 400 00022 000 000 7 160 000 10 000 000 4400000 99,40%

16.09.2024 20 000 000 5 565 000 22 860 000 2 500 000 4 915 000 99 550 00022 000 000 7 160 000 10 000 000 4550000 99,55%

15.10.2024 20 000 000 5 565 000 22 860 000 2 500 000 4 915 000 99 700 00022 000 000 7 160 000 10 000 000 4700000 99,70%

16.11.2024 20 000 000 5 565 000 22 860 000 2 500 000 4 915 000 99 850 00022 000 000 7 160 000 10 000 000 4850000 99,85%

16.12.2024 20 000 000 5 565 000 22 860 000 2 500 000 4 915 000 100 000 00022 000 000 7 160 000 10 000 000 5000000 100,00%

Дата

https://qmall.io/


qmall.ioДорожня карта34 / 41

Дорожня карта

Запуск 


Airdrop 

Завершення 


Airdrop

Відкриття 

торгів на парі 

QMALL/UAH та 

запуск qBox 

для QMALL

Запуск власного 

блокчейну QMALL

Запуск токена в 

MetaVerse QMALL 

Exchange

Запуск DEX із 

центральним 

токеном QMALL

Завершення 

Token Sale

Розширення 

картки блокчейн 

мереж для токена 

QMALL

Запуск гаманця QMALL 

з підтримкою роботи з 

DEX та NFT Store

Запуск NFT 

Marketplace з 

центральним 

токеном QMALL


01.12.2021 01.02.2022 

Q4, 2022

Q3-Q4, 2023

Запуск  

Token Sale

15.12.2021

15.02.2022 

Q1, 2023

25.12.2021

Q3, 2022 

Q2, 2023

Q2, 2022 

NFT
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ДОДАТОК A.

Розкриття інформації про ризики

Ви повинні ретельно розглянути та оцінити кожен із наступних факторів 

ризику, перш ніж використовувати або покладатися на будь-яку 

інформацію, представлену в цьому Технічному документі або 

Повідомлення, використовувати Платформу Qmall, отримувати, володіти, 

використовувати або розпоряджатися Токеном Qmall. Усі ризики та 

фактори ризику, викладені в цьому Графіку розкриття інформації про 

ризики, повинні бути оцінені та прийняті вами без будь-яких обмежень, 

застережень чи умов.


Не здійснюйте угоди на Платформі Qmall і не купуйте, не зберігайте та не 

використовуйте Токени Qmall, якщо ви не готові втратити всю суму коштів 

та/або активів, які ви використовуєте у відповідній транзакції. Крім того, 

токени Qmall не слід купувати в спекулятивних або інвестиційних цілях з 

розрахунком на отримання прибутку або негайного перепродажу. Вартість 

та/або ціна токенів Qmall, NFT та інших віртуальних активів може різко 

змінитися і може суттєво впасти за короткий час. Щодо токенів Qmall не 

даються і не будуть даватися жодні обіцянки щодо майбутніх результатів 

або вартості, включаючи обіцянки продовження платежів, обіцянки щодо 

внутрішньої цінності Токену та жодних гарантій того, що Токени Qmall 

матимуть будь-яку конкретну цінність.


Ризик втрати

Можливо, що Платформа Qmall не використовуватиметься великою 

кількістю людей, компаній та інших організацій, або що буде обмежений 

суспільний інтерес до Проекту Qmall та супутніх товарів та послуг. 

Ризик недостатнього інтересу до Проекту

https://qmall.io/
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Така відсутність використання або інтересу може негативно вплинути на 

розвиток проекту Qmall та потенційну корисність токенів Qmall, 

включаючи їх корисність та потенційне використання на платформі Qmall.

Компанія знаходиться у процесі проведення юридичного та нормативного 

аналізу функціональності Токена Qmall та Платформи Qmall. Після 

завершення цього аналізу Компанія може ухвалити рішення про зміну 

передбачуваної функціональності Токена Qmall або Платформи Qmall, щоб 

забезпечити відповідність будь-яким юридичним чи нормативним 

вимогам, яким вона підпорядковується. У випадку, якщо Компанія 

вирішить змінити можливу функціональність Токенів Qmall або Платформи 

Qmall, Компанія не буде зобов'язана повідомляти вас чи іншим чином 

оновлювати відповідний зміст цього Білого Паперу.


На токени Qmall можуть вплинути дії регулюючих органів або введення 

нових законів та правил, включаючи потенційні обмеження на володіння, 

використання чи розпорядження такими токенами. Регулюючі органи або 

інші обставини можуть вимагати зміни механіки та характеристик Токена 

повністю або частково. Компанія може переглянути функціональні 

можливості та механізм Токену для відповідності нормативним вимогам 

або іншим державним чи діловим зобов'язанням або з іншими цілями.


Наша передбачувана діяльність може регулюватися різними законами та 

правилами в юрисдикції чи юрисдикціях, у яких ми працюємо чи маємо 

намір працювати. Ми можемо бути зобов'язані отримувати різні ліцензії 

або інші дозвільні документи у кожній юрисдикції, в якій ми маємо намір 

вести наш бізнес, тому наш бізнес у таких юрисдикціях завжди підлягає 

отриманню таких ліцензій чи дозвільних документів, якщо це передбачено 

чинним законодавством.

Юридична невизначеність

https://qmall.io/
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Існує ризик того, що певні дії можуть вважатися порушенням будь-якого 

такого закону або постанови. Штрафи за будь-яке таке потенційне 

порушення невідомі. Крім того, зміни в застосовних законах або 

нормативних актах або тлумачення існуючого законодавства, що 

змінюються, можуть за певних обставин призвести до збільшення витрат 

на дотримання нормативних вимог або капітальних витрат, що може 

вплинути на платформу Qmall, здатність Компанії використовувати бізнес-

модель та модель токена Qmall, запропоновану у цьому документі.

Податкова характеристика токенів Qmall є невизначеною і залежить від 

законів і правил відповідної юрисдикції, де сторони конкретної угоди 

вважаються податковими резидентами. Ви повинні отримати власну 

податкову консультацію у зв'язку з використанням Платформи Qmall, 

транзакціями з Токенами Qmall або будь-якими транзакціями, 

передбаченими в цьому документі, які можуть призвести до 

несприятливих податкових наслідків для вас, включаючи утримання 

податків, податок на прибуток та вимоги до податкової звітності.

Ризики, пов'язані з оподаткуванням

Компанія має намір зробити комерційно розумні зусилля для 

забезпечення належного захисту та збереження всіх активів, пов'язаних із 

платформою Qmall та проектом Qmall. Тим не менш, немає жодних 

гарантій того, що не буде крадіжки віртуальних активів або інших активів 

внаслідок хакерських атак, витончених кібератак, фішингових атак, інших 

сторонніх втручань, розподілених відмов в обслуговуванні або помилок, 

вразливостей або дефектів на веб-сайті, у смарт-контрактах, що 

використовуються у зв'язку з платформою Qmall або токеном, базовими 

мережами блокчейнів, шахрайством або шахрайством з боку третіх осіб чи 

іншим чином. Такі події можуть включати, наприклад, недоліки в 

програмуванні або вихідному коді, що ведуть їх взлому 

Ризик крадіжки
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або зловживанню ними. Такі події можуть призвести до часткової або 

повної втрати активів, що контролюються або належать Компанії, або 

активів, пов'язаних із Платформою Qmall, що може призвести до значного 

падіння ціни Токенів Qmall або повної втрати їх вартості та/або закриття 

нашого бізнесу.

Розробка з відкритим вихідним кодом пов'язана з ризиками, пов'язаними 

зі зломом та кібератаками, які можуть мати негативний вплив. Щоб 

зменшити ці ризики, Компанія виділяє розумні ресурси для проведення 

перевірок безпеки та технічних аудитів, щоб забезпечити безпеку 

Платформи Qmall. Крім того, розробка блокчейна є відносно новою 

технологією, і будуть потрібні людські ресурси з цими специфічними 

знаннями. Тим не менш, немає жодних гарантій, що Платформа Qmall або 

Токен Qmall будуть безпечними, безпомилковими, надійними, доступними 

в будь-який час, працюватимуть належним чином або підходити для 

певної мети. Несправності або помилки в Платформі Qmall або Токені 

Qmall можуть мати істотний негативний вплив на Компанію та її бізнес.

Технологічні ризики

Платформа і Токен Qmall все ще перебуває на стадії розробки і з часом 

може зазнати значних змін, незважаючи на те, що Компанія має намір, щоб 

Токени Qmall та Платформа Qmall відповідали специфікаціям, викладеним 

у цьому Технічному документі, та намір робити комерційно обґрунтовані 

кроки для досягнення цих цілей. Це може спричинити ризик того, що 

токени Qmall або платформа Qmall, які будуть допрацьовуватися та 

підтримуватися, можуть не відповідати вашим очікуванням або не 

відповідати цьому Технічному документу. Компанія завжди залишає за 

собою право змінювати Платформу та Проект Qmall, а також вносити

Ризики, пов'язані з розробкою та обслуговуванням 

платформи Qmall Платформа
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 зміни до бізнес-моделі Qmall на власний розсуд. Крім того, незважаючи на 

наші сумлінні зусилля з розробки та підтримки Платформи Qmall, як і 

раніше, існує ймовірність того, що Платформа Qmall зазнаватиме збої, 

незапланованих перебої в її мережі або службах, дефектів апаратного або 

програмного забезпечення, порушення безпеки або належним чином не 

буде розроблена або підтримуватись, що може негативно вплинути на 

платформу Qmall та потенційну корисність токенів Qmall.

Немає жодних гарантій, що платформа чи токен Qmall отримають достатнє 

визнання чи підтримку ринку. Також немає жодних гарантій, що проект 

Qmall буде успішним у майбутньому.

Ризик невдачі проекту

Криптографічний блокчейн токени, такі як токен Qmall, є відносно новою і 

динамічною технологією. На додаток до ризиків, включених до 

вищезгаданого, існують інші ризики, пов'язані з купівлею, зберіганням та 

використанням токенів Qmall, в тому числі ті, які Компанія і ви не можете 

передбачити. Такі ризики можуть виявлятися як непередбачені варіанти 

або комбінації ризиків, описаних вище. Поки платформа Qmall не буде 

розроблена та випущена, токен Qmall не використовуватиметься. Крім 

того, Токен Qmall навряд чи буде використовуватися за межами 

Платформи Qmall, і Компанія не підтримуватиме або іншим чином 

сприятиме будь-якій вторинній торгівлі або зовнішній оцінці Токена Qmall.

Непередбачені ризики, пов'язані з токенами Qmall 

Токени
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Після випуску платформи Qmall та продовження розробки її початкової 

версії можливо, що альтернативні програми можуть бути випущені третіми 

особами з використанням того ж відкритого вихідного коду та протоколу, 

що лежать в основі платформи Qmall та/або елементи його бізнес-моделі. 

Офіційна Платформа Qmall може конкурувати з цими альтернативними 

проектами, що потенційно може негативно вплинути на Компанію та 

Проект Qmall, включаючи вартість токена Qmall.

Ризик альтернативних, неофіційних проектів
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