INTRODUÇÃO
Lançada em 22 de Setembro de 2021, a HELKIN surgiu para resolver várias questões no que concerne à criptografia.
Com o principal intuito de tornar a criptografia mais verde é amiga do meio ambiente, a Helkin vem estudando
soluções práticas é baratas para autenticar suas transações em sua própria BLOCKCHAIN. Haja vista que, as blockchais
que existem hoje, andam no caminho inverso da sustentabilidade.

Alguns dados técnicos:







Contrato: 0xd55e4fcea77fd5902ad10914f8b2a5ad1ee606b5
Nome: HELKIN
Símbolo: HK
Decimal: 9
Total Supply inicial: 222.222
Total Supply atual: 177.777

Tokenomics:
 Pagamos 5% de participação em todas as transações no token "The End Supply".
Segurança é transparência:
 Liquidez trancada por 30 anos.
 Duas auditorias concluídas com sucesso.

Algumas informações.
Com uma proposta audaciosa a Helkin já está trabalhando em sua swap própria, é em estudos avançados de sua
blockchain verde. As aplicações da Helkin serão diversas, a Helkin ira financiar postos de carregamento para veículos
elétricos, pontos de locação de bicicletas elétricas, bicicletas convencionais é muito mais. Não podemos deixar de citar
que a Helkin terá todo um ecossistema de tokens sendo a Helkin o token de governança, é através de nossa blockchain
poderão ser minerados tokens do nosso ecossistema no formato proof of space.

ECOSSISTEMA
Força da comunidade
Helkin é descentralizada é de propriedade de todos. Todos fazem parte das decisões é escolhas do melhor caminho a
seguir. A comunidade acolhe a todos com alegria, para juntos fazer a diferença no mundo crypto.

Liquidez trancada
Trancada por 30 anos. Trazendo segurança aos HOLDERS contra qualquer tipo de puxada de tapete.

Transparência
Helkin é descentralizada é apoiado por sua comunidade. A comunicação é aberta, é a transparência é o pilar que nos
sustenta.

Longevidade
Helkin veio para ficar, a valorização causada pelas inovações, proporciona uma longa jornada, capaz de abraçar e
ajudar a todos em sua subida.

Segurança
Todos os tokens Helkin foram comprados! Nenhum token foi distribuído, inclusive o próprio CEO comprou seus tokens,
não existindo nenhuma carteira de desenvolvedor.

Confiança
No mercado de Criptomoedas, a confiança é tudo. A Helkin traz essa confiança, não apenas pela valorização, mas
principalmente pela força que a comunidade tem em se ajudar. O apoio e dedicação é claro como a água, para
qualquer um que faz parte da comunidade.

GOVERNANÇA
Helkin é negociado pela Binance Smart Chain (BSC). Para adquiri-lo será preciso utilizar uma corretora descentralizada
como a PancakeSwap e para mantê-lo você precisa ter uma carteira como a Trust Wallet ou Metamask.
To learn more about the Binance Smart Chain:
https://academy.binance.com/pt/articles/an-introduction-to-binance-smart-chain-bsc
To learn more about the Trust Wallet ou a Metamask:
https://trustwallet.com/pt_BR/
https://metamask.io/
To learn more about the PancakeSwap:
https://pancakeswap.finance/

Este é um mercado recente e ainda está sendo explorado nas suas diversas formas de aplicação; é comum saber muito
pouco sobre isso. Aqui no Brasil ainda temos pouco desenvolvimento no assunto de educação financeira, esteja
consciente e faça algumas pesquisas até se sentir seguro em termos de informação antes de investir. Na bibliografia
há um link que ajuda a explicar especificamente como os Tokens funcionam, que é o caso da nossa moeda. Boa leitura.
Aqui separamos alguns tópicos de acordo com o documento da CVM - Títulos Imobiliários Comissão - algumas
informações sobre criptoativos e também os riscos a eles relacionados. Os Cryptoactives são ativos virtuais, protegidos
por criptografia, presentes exclusivamente em registros digitais, cujas operações são realizadas e armazenadas em
uma rede de computadores.
Esses ativos surgiram com a intenção de permitir que indivíduos ou empresas fizessem pagamentos ou transferências
financeiras eletrônicas diretamente para outros indivíduos ou empresas, sem necessidade de intermediação de
instituição financeira. Tal propósito seria servir - inclusive - para pagamentos ou transferências internacionais.
Existem atualmente centenas de criptoativos, entre os quais o pioneiro e mais conhecido é o Bitcoin. Cada um deles
funciona com base em seu próprio conjunto de regras, definido por seus criadores e desenvolvedores.
O operação de criptografia é baseada em uma tecnologia de registro descentralizada, um tipo de contabilidade ou
razão distribuída em uma rede ponto a ponto de computadores espalhados em todo o mundo. Cada transação
realizada é divulgada à rede, e irá só serão aceitos após um sistema de validação complexo e uma espécie de consenso
do maioria dos participantes da rede. Assim, as operações são praticamente irreversíveis, por exemplo: se um
proprietário tenta reutilizar ativos já negociados (os chamados "gastos duplos"), a rede de computadores rejeitaria a
transação, uma característica que eliminar a necessidade de um intermediário.

A propriedade desses ativos virtuais não é verificado através da comprovação da identidade do seu titular, mas por
uma senha secreta que, através técnicas de criptografia, permite que as transações sejam realizadas quase
anonimamente, sem as partes têm que divulgar qualquer informação que não desejem. Com o tempo, ficou claro que
as tecnologias que fizeram os primeiros criptoativos trabalho, como Bitcoin, pode ser usado para outros fins. A rede
distribuída de computadores não fariam apenas o registro e validação de transações, mas poderiam também executar
programas, registrar contratos e executá-los de forma autônoma, sem o intervenção de intermediários.
A possibilidade de traduzir um contrato em código-fonte e confiar sua execução a uma rede de computadores
distribuída trouxe inúmeras possibilidades de aplicação. A primeira grande manifestação do potencial deste novo uso
de tecnologia foi o fenômeno de ICOs (ofertas iniciais de moedas), ou oferta inicial de ativos virtuais. Empresas ou
projetos em um estágio inicial de crescimento encontraram na ICO uma ferramenta para levantar recursos financeiros
do público. Em troca, eles emitem ativos virtuais em favor de investidores. As denominações mais comuns desses
ativos virtuais emitidos são criptomoedas ou tokens. Os tokens, que concedem direitos diferentes aos seus titulares,
podem ser divididos em pelo menos duas categorias, dependendo do tipo de direito concedido: tokens que concedem
acesso ao serviço, plataforma ou projeto de uma empresa, na forma de uma licença de uso ou de créditos para
consumir um bem ou serviço; e tokens que concedem direitos aos investidores para participação nos resultados da
empresa, ou remuneração pré-fixada sobre o capital investido, ou ainda votar nas reuniões que determinam a direção
dos negócios do emissor. Tenha muito cuidado! As características inerentes do mercado criptoativo deixam claro que
existem riscos potenciais para usuários e investidores. Avisamos abaixo sobre alguns dos esses riscos, sem a intenção
de esgotar o assunto.

ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE
Em "Como Comprar" os aplicativos e corretores descentralizados que foram mencionados, não têm obrigação com a
Helkin e vice-versa. Estes são apenas meios que podem ou não ser usados para obter moedas Helkin, existem outras
empresas que fazem esses serviços.
As "informações adicionais sobre criptoativos" foram retiradas da Internet e não foram produzidos pela Helkin, são
bibliografias com o intuito de auxiliar o educação financeira da sociedade brasileira. Este whitepaper descreve os
desenvolvimentos atuais no projeto e não constitui qualquer forma de conselho. Este documento é apenas para fins
informativos e não é uma previsão, demonstração. Não há garantias para o desenvolvimento bem-sucedido ou
precisão completa de as informações aqui contidas. A Helkin não se destina a constituir títulos em qualquer jurisdição.
O Whitepaper não se destina a ser um prospecto ou documento de oferta, não se destina a ser uma solicitação ou
oferta de compra de títulos ou troca de títulos. Este documento não garante que as leis ou os regulamentos em sua
jurisdição serão cumpridos.
Este documento não é um conselho de investimento ou recomendação de compra. Helkin é volátil e é um investimento
arriscado. Não arrisque nada que você não esteja disposto a perder. Cuidado com qualquer indivíduo ou organização
que lhe prometa qualquer garantia de lucro. Cada investimento tem riscos e é sua responsabilidade gerenciá-los. Se
você não tem o conhecimento ou habilidade para fazer isso, é recomendável que você procure um profissional
qualificado.

