 /LUPبرنامج ترقية التصفية
أكب لمالك عملة إنفيون الرمزية
تخصيص عادل وتوزي ع أرباح ر
www.liquidation-upgrade-program.org

من أين ر
تأن األموال اإلضافية؟
ُ
يتبع المؤسسون بمستحقاتهم ف أي أموال تمنح إليهم ف
ر

لماذا يُفضل استخدام برنامج ترقية التصفية؟
يمنح برنامج ترقية التصفية جميع مالكي عملة

التصفية بواسطة عملة "تيم" الرمزية و /أو أسهم ف عملة

إنفيون الرمزية الفرصة لتلقي المزيد من األموال
إضاف ً
ة إلى األموال التي يتلقونها من تقديم مطالبات

التعويضات بحق الرئيس التنفيذي ماتياس ويستمان
ُ
التبعات رلبنامج ترقية التصفية
ومعاونيه ،كذلك ستقدم ر

كدائنين في إجراءات تصفية إنفيون.

إنفيون إىل جانب أي جوائز محتملة من دعاوى

() ،LUPوهو أمر يدار بشكل مستقل بقيادة وص دون

ضاعف األموال ر
الت تحصل عليها من
عمالتك الرمزية!

عالقة مسبقة بعملة إنفيون أو المؤسسي الذين
المتبع بها عىل أعضاء
سيقومون بتوزي ع هذه األموال
ر
ً
وفقا لعدد العمالت الرمزية ر
الت يملكونها.
البنامج
ر

مهم:
برنامج ترقية التصفية هو برنامج مستقل بذاته لذلك
يجب أن يتم ملء مطالبات مالك العمالت الرمزية
البنامج
بواسطة المصف ،هذا ول تؤثر العضوية ف ر
عىل توزي ع األرباح الصادرة من عملية التصفية أو
تغبها.

فوائد األعضاء
ُ
• تضاف أموال التصفية لعملة "تيم" الرمزية بقيمة
ماليي الدولرات إىل مجموع األموال من قبل
مؤسس إنفيون
•

معاملة متكافئة لجميع مالك عملة إنفيون الرمزية

•

المساعدة ف تحقيق الحد األقىص من مطالبتك
إدارة األموال بشكل مستقل
مجان ً
تماما

•
•
بدون مخاطر أو رسوم

التصفية
برنامج ترقية
سيستفيد
دونللغاية :برنامج ترقية التصفية "مجاني" لجميع أعضائه.
واضح
التصفية
أعضاء ترقية
جميعلبرنامج
القانوني
اإلطار
أي َم َس ِاوئ أو تكاليف أو مخاطر محتملة.
ر
تبف جميع العمالت الرمزية المملوكة لك ف حوزتك ،كذلك يمكنك الحتفاظ بها وجميع حقوقك ف مطالبات العمالت الرمزية المملوكة لك.
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دليل تسجيل العضوية

صفحة 2

انقر فوق الزر أدناه لبدء عملية تسجيل العضوية ،استخدم الدليل للمتابعة مع ترجمة لكل شاشة.
انضم اآلن :رب ح مضمون ألعضاء برنامج ترقية التصفية ،مهما حدث
1
انقر فوق الزر "انضم اآلن" لبدء عملية تسجيل العضوية من موقع برنامج ترقية التصفية عىل:
www.liquidation-upgrade-program.org

2

1

تقديم معلومات العضو:
اسم العائلة (حقل مطلوب) السم األول (حقل مطلوب)
ر
ً
(تقريبا)*
اإللكبون (حقل مطلوب) عدد العمالت الرمزية
البيد
عنوان ر

1

ً
*مالحظة :إذا لم تكن متأكدا من العدد الدقيق للعمالت الرمزية،
فمن المقبول إدخال أفضل تقدير ،وسيكون من الممكن تحديث العدد ف
ُ ّ
المصف
وقت لحق ،سيتم تأكيد العدد األخب من العمالت الرمزية من قبل
ر
باستخدام المطالبة ر
اإللكبونية
عب البوابة عىل البوابة
الت قدمتها ر
ُ ّ
للمصف أثناء التصال بالدائني.
ُ
أت ر
الشوط واألحكام وسياسة الخصوصية وأوافق عليها طواعية.
لقد قر
ر
الشباك" أدناه ،فإنك تؤكد عىل:
بالنقر فوق "تسجيل
• الموافقة عىل تخزين بياناتك ،بما ف ذلك استخدام ملفات تعريف
الرتباط عىل هذا الموقع
• ترغب أن يتم التصال بك بواسطة برنامج ترقية التصفية
ر
الشباك"
"تسجيل

2

2

3

3

4
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صفحة 3

دليل تسجيل العضوية

3

تقدير توزيع األرباح
فيما يخص عمالت إنفيون الرمزية الخاصة بك وعددها ،XXXXX
ستكون مكافأتكXXX :
إجماىل الجائزة مع مكافأة برنامج ترقية التصفية:
 XXXمكافأة برنامج ترقية التصفية لكل عملة إنفيون رمزيةXXX :

1

النسبة المئوية لعضوية برنامج ترقية التصفية لمالك العملة
البنامج
الرمزية ممن ينضمون إىل ر

2

1

2

إضافة أموال من دعاوى التعويضات :نعم أم ل

مالحظة :يتم توفب اآللة الحاسبة أعاله ألغراض العرض
التوضيح فقط ،وذلك لمساعدتك ف فهم كيفية تأثب
السيناريوهات المختلفة عىل توزي ع أرباحك ،لذا ل يهم
اإلعدادات ر
الت تختارها؛ حيث ستظل تحصل عىل األرباح
نفسها من برنامج ترقية التصفية ،فتقدير جائزة التصفية
يتم ً
بناء عىل األصول المتبقية البالغة  45مليون دولر.
يرجى تقديم بيانات عنوانك*.
الشارع
البيدي
الرمز ر
المدينة
الولية
الدولة

3

3

ً
مطلوبا من مستثمري
*مالحظة :أدخل عنوانك الحاىل ،إل أنه ليس
عروض العملة األولية إدخال العنوان المستخدم ف عملية "اعرف عميلك
ر
اإللكبون الحاىل.
ويرج إدخال عنوان بريدك
ر
" خالل تلك العروض،
التاىل

4
4

حقوق الطبع محفوظة لصالح رشكة أتيان كونسيلتنتس أند ماننجمنت ذات مسؤولية محدودة 10 ،شارع فرانز أبت 65183 ،فيسبادن
اإللكبون ∆contact@liquidation-upgrade-program.org :المدير العام :ر
ر
بيب شوت غبرت أسفز ∆ المحكمة المختصة بالتسجيل :تضطلع محكمة العدالة ف فيسبادن
البيد
ر
ً
وفقا للمادة  55من القسم  :RStV 2ر
بيب شوت غبرت أسفز (العنوان المذكور أعاله).
 HRB 3111بالمسؤولية عن المحتوى

صفحة 4

دليل تسجيل العضوية

4
1
1

بدون تكلفة أو مخاطر
المكافأة المضافة لألعضاء فقط
تنبيه!
ً
ً
موقعا لتفويض برنامج ترقية التصفية بغرض تمثيلك
يجب أن تقدم تفويضا
البنامج*.
قبل أن تتمكن من جمع أموال مكافأة ر

*مالحظة :يجب التوقيع عىل مستند التفويض ر
حت تكون عضويتك
سارية ،إل أنه ل يلزم توثيق المستند ،فتوقيعك هو المطلوب.

2

إذا كنت تخطط للسفر إىل سويشا لتمثيل نفسك ف اجتماع الدائني،
ً
امأل هذه الوثيقة البديلة بدًل من التفويض المذكور أعاله.

2

3

قم بإجراء مسح ضون أو استخدم هاتفك الذك لتصوير تفويضك ُ
الموقع.

3

 )1تنزيل التفويض

 )2تحميل التفويض
رجوع أو إرسال

4

4

5
تنفيذ اإلجراء بنجاح

1
1

تم إرسال رسالة بريد ر
إلكبون تحتوي عىل رابط تأكيد لتفعيل حسابك عىل
ر
برنامج ترقية التصفية إىل عنوان بريدك اإللكبون.
ُّ
ُي ر َ
رج التحقق من صندوق الوارد لديك اآلن .موافق

2
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صفحة 5

دليل تسجيل العضوية

َّ
بعد إرسال مستند التفويض الرسم الموقع ،ستحتاج إىل البحث عن بريدك
ر
اإللكبون من برنامج ترقية التصفية والنقر فوق الرابط للوصول إىل منطقة
األعضاء ف موقع الويب وإنشاء كلمة مرور لحسابك.

6

برنامج ترقية التصفية :مرحبًا

1

1

ً
عضوا ف برنامج ترقية التصفية!
أنت اآلن
عزيزي مالك العملة الرمزية،
ً
ً
عضوا كامل العضوية ف برنامج ترقية التصفية وستكون مؤهال
أنت اآلن
ر
البنامج.
عب ر
لتلف أموال إضافية ر
البنامج أثناء إجراءات تصفية عملة إنفيون وسيتم التصال
سيمثلك وص ر
ر
اإللكبون هذا مع تحديث بخصوص التصفية
البيد
عب عنوان ر
بك ر
البنامج األخرى.
وأنشطة ر
زيارة منطقة أعضاء برنامج ترقية التصفية
تفضل بزيارة منطقة األعضاء ف برنامج ترقية التصفية لمراجعة
معلومات حسابك وتعديلها.
استخدم الزر أدناه إلنشاء كلمة مرور وأدخل منطقة األعضاء اآلن.

2
منطقة أعضاء برنامج ترقية التصفية

2
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صفحة 6

دليل تسجيل العضوية

7
نجاح التحقق
ُّ
تم التحقق من حسابك ،يجب عليك تعيي كلمة مرور وإل لن تتمكن
من الوصول إىل منطقة األعضاء .ل تنس إكمال معلومات ملفك التعريف.

1

1

2
يرج تعيي كلمة مرور لحسابك اآلن
ر

2

8
تعيين كلمة مرور
كلمة مرور جديدة

1

إعادة كلمة المرور

2

حفظ

3

1

تم!
تذكر أن:
توزيع أرباحك من برنامج ترقية التصفية منفصل عن
التصفية ،لذا ستحتاج أي ً
ضا إلى تقديم مطالبة إلى
ال ُ
مصفِّي حتى تتمكن من الحصول على األموال
مباشرة منه من أجل العمالت الرمزية المملوكة لك،
فبرنامج ترقية التصفية يتيح األرباح اإلضافية فقط!
ُ ّ
المصف:
مزيد من المعلومات حول التصفية متاحة عىل موقع
https://www.envion-konkurs.ch/en/

حقوق الطبع محفوظة لصالح رشكة أتيان كونسيلتنتس أند ماننجمنت ذات مسؤولية محدودة 10 ،شارع فرانز أبت 65183 ،فيسبادن
اإللكبون ∆contact@liquidation-upgrade-program.org :المدير العام :ر
ر
بيب شوت غبرت أسفز ∆ المحكمة المختصة بالتسجيل :تضطلع محكمة العدالة ف فيسبادن
البيد
ر
ً
وفقا للمادة  55من القسم  :RStV 2ر
بيب شوت غبرت أسفز (العنوان المذكور أعاله).
 HRB 3111بالمسؤولية عن المحتوى

2
حف
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3

