Инвестициска
Понуда
Viridi парички
Медицинска Марихуана во Швајцарија!

Инвестициската понуда се базира на инвестиција во Viridi парички. Очекуваното
зголемување на вредност на курсот на Viridi паричките е базирано на профитот
од бербата на медицинска марихуана во Швајцарија.
Откако се легализираше медицинската марихуана во Швајцарија, компанијата
Fides Invest AG неодамна се здоби со лиценца за производство и дистрибуција на
медицинска марихуана од властите во Швајцарија.
Повратот на инвестицијата во Viridi е базиран на 3-годишни берби на
медицинска марихуана, при што не е вклучен очекуваниот раст на вредноста на
валутата.

Промени на законодавството во Швајцарија
Во текот на 2017 година, се промени швајцарското законодавство во однос на
производството, продажбата и користењето на медицинската марихуана (која
содржи 0,1% tetrahydrocannabinol (THC). Новото законодавство е исклучок од
претходните забрани за користење на медицинска марихуана и им дава на
компаниите право, со соодветно овластување и лиценца, да одгледуваат растенија
на марихуана и да дистрибуираат медицинска марихуана.
Швајцарските регулативи одредуваат дека марихуаната е легална за “лично
користење” доколку содржи ниво на THC помало од 1%. Обично медицинската
марихуана содржи пониски нивоа од 0,1% THC. Како и да е, марихуана одгледана
во Швајцарија е интересна за корисниците поради нивото на CBD (Cannabidiol),
поради неговите познати лековити својства и медицински предности. Новите
семиња се развиени преку швајцарски генетички рецепт за марихуана, каде
концетот на одгледување подразбира повисоко ниво на CBD. За швајцарските
корисници на марихуана ова има огромно значење, поради тоа што медицинската
марихуана има докажани позитивни ефекти за повеќе различни видови на
заболувања, подеднакви кај возрасни и млади лица. CBD се смета дека поседува
антиинфламаторни ефекти и повеќе потенцијални терапевтски предности, на
пример против панични напади, анксиозност, или пак против болка.
Трговијата со медицинска марихуана се зголеми по објавата на здравствените
власти во Швајцарија, во февруари 2017 година, дека марихуаната со нисоко ниво
на THC се оданочува на истиот начин како и цигарите пропратено со исти пораки
за штетност по здравјето, со што се овозможи легалност на овој продукт.
Овој вид на марихуана, испорачуван преку компанијата Fides Invest AG ќе го носи
брендот CanaPlus. Продажбите во Берн и Цирих забрзано се зголемија во
почетокот на 2017 година откако се повеќе луѓе отпочнаа да купуваат медицинска
марихуана со што и побарувачката нагло се зголеми. Истотака забележано е
зголемување на побарувачката и во Базел, најповеќе за продукти со смирувачко
дејство, но без психотропни ефекти предизвикани од зголеменото користење на
THC.
Во текот на изминатата година, трговците на мало кои се лиценцирани за
продажба на медицинска марихуана во Швајцарија, од само неколку нивниот број
порасна на преку 140. Продажбите радикално се зголемија и се очекува дека 2017
година ќе се заврши со продажби на медицинска марихуана од околу 100 милиони
швајцарски франци.

Информации околу компанијата Fides Invest AG
Fides Invest AG е основана на почетокот на 2017 во согласност со швајцарските
закони, при што ги обезбеди потребните лиценци за производство и дистрибуција
на CanaPlus. Компанијата вработи земјоделски експерти кои покрај повеќето
области, се специјализарани за одгледување на растенија во стакленици.
Fides Invest AG истотака склучи договор за закуп на фабрика со површина од
20.000 метри квадратни. Потребни се неколку различни компоненти со висок
квалитет за постигнување на оптимални услови за одгледување и берба на
CanaPlus, како што се:
●
●
●
●

Висок квалитет на земја за одгледување
Системи за одгледување и наводнување
LED-лампи
Климатизација

Семињата кои се користат за одлгедување се специјално произведени и развиени
за CanaPlus.
Покрај горенаведените, останатите потребни ресурси за одржување на
одгледувањето и секојдневните деловни активности на компанијата Fides Invest
AG, се следните:
●
●
●
●
●
●
●
●

Адвокат на компанија
Ревизор
Работници за одгледување
Закуп
Електрична енергија
Систем за надзор
Алармен систем
Портал за E-commerce (web продавница)

Инвестирање во Viridi паричките
На инвеститорите им е дадена уникатна можност да вложат во таканаречениот
”crypto currency proof of stake инвестициски кредит” (со рок од 36 месеци).
По одгледувањето, се спроведува берба во период од 10 недели (не повеќе од 3
месеци). По завршување на бербата, се отпочнува со продажбите, со очекување
дека тековната берба ќе се продаде пред да започне следната. Првата берба и
продажбата на истата се очекува да трае 6 месеци.
Минимум инвестицијата изнесува 250 eur (погледни ги инвестициските нивоа
подолу).
Повратот на инвестицијата од првата берба и продажбата ќе се исплати на 1ви
Јули 2018 година (со забелешка доколку бербата и продажбите завршат дотогаш,
односно истото ќе се одложи до завршувањето на овие активности).
Повратот на инвестицијата е дистрибуиран во 36 месеци и е 3 пати поголем од
инвестираниот капитал. Погледнете ги деталите подолу. Инвеститорите се
обврзуваат на неможност за продавање на нивните парички додека не заврши
првата берба. Профитот се генерира од продажбите на произведената
медицинска марихуана.
Забелешка: паричките не се издадени од Fides Invest AG.
Пакети на Viridi парички
Вкупниот износ на расположиви парички за инвестирање изнесува 45 милиони
со иницијална вредност од 0,1 еур за една паричка.

Инвестициски
пакет (во ЕУР)
250
500
1,000
2,500
5,000
10,000
25,000
50,000

Износ на
Viridi
парички (во
соодведниот
пакет)
2,500
5,000
10,000
25,000
50,000
100,000
250,000
500,000

Поврат на
инвестицијата
36 месеци (во
ЕУР)
750
1,500
3,000
7,500
15,000
30,000
75,000
150,000

Профит во
ЕУР (растот
на валутата
не е
вклучен)
500
1,000
2,000
5,000
10,000
20,000
50,000
100,000

Профит со
зголемување на
вредност на
валутата на 0.5
еур
1,000
2,000
4,000
10,000
20,000
40,000
100,000
200,000

Во периодот пред Viridi паричките да се појават во јавноста (пред генералната популација),
потребно е секој инвеститор да е регистриран како Diamond член во eXeR.
Доколку ги продадете вашите парички на друг пред истекот на 36те месеци од проектот,
правото на дивиденда се трансферира на новиот сопственик на паричките.

