PENGUMUMAN DARI RASHDAN IBRAHIM, CEO OF FINTECH VIRTUE (PROGRAM MANAGER
OF FARAD)
SWAP BACK PERTAMA SELESAI DIEKSEKUSI
Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa pada pukul 12:22 GMT, kami telah berhasil
mengirimkan 3797.80 ETH ke lebih dari 126 alamat wallet dan dengan demikian
menyelesaikan Program Swap-Back Farad (FRD) 1.
Saya berharap ini akan mengakhiri semua keraguan terhadap Program Farad.
Kami ingin menekankan bahwa FRD tidak seperti banyak cryptocurrency lain di pasar karena
FRD didasarkan pada bisnis dunia nyata dan mungkin salah satu dari beberapa cryptocurrency
yang mendasari bisnis yang benar dan menghasilkan uang tunai yang nyata.
Meskipun harga FRD masih rendah, itu tidak menunjukkan bahwa Program FRD bukan bisnis
yang sah.
Saya ingin menekankan bahwa pasar cryptocurrency, suatu pasar yang baru sangat mudah
menguap berubah dan volatile.
Oleh karena itu, keadaan ini akan terus berlaku selama beberapa waktu sehingga pasar
cryptocurrency menjadi pasar yang lebih matang.
Sementara manajer program Farad bekerja keras sejak tahun lalu untuk memastikan bahwa
Program Farad memenuhi tujuan yang diuraikan dalam Whitepaper, kami membutuhkan
waktu karena ekosistem Farad sangat kompleks dan canggih.
Kami meminta kesabaran Anda dari Komunitas Farad untuk memberi kami waktu untuk
memastikan bahwa ekosistem Farad dibangun secara komprehensif dan dapat memberi
Komunitas Farad layanan terbaik kapan ekosistem Farad bersedia di pasar global.
Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan staf Aerobeidou, ke atas
kinerja dan upaya mereka selama beberapa bulan terakhir untuk memastikan kesuksesan
Program Swap-Back FRD 1 dan kami berharap mereka akan berusaha untuk mencapai target
yang lebih besar di masa depan.
Selanjutnya

16.666.667 FRD yang diterima dari Program Swap-Back FRD 1 akan dibakar (burn), dengan
mengirimkannya ke alamat kontrak, 0x0000000000000000000000000000000000000001,
yang berarti akan ada lebih sedikit FRD yang beredar di pasar.
Token yang tersedia akan menjadi lebih berharga.
Program Swap Back ke-2 akan dimulai pada pukul 00:00 GMT pada 21 Maret 2018.
Toko Farad akan diluncurkan seperti yang dijanjikan.
Dapatkan sekilas Toko Farad, yang hampir selesai, melalui cuplikan di bawah ini .
Setiap pemegang FRD akan dapat membeli barang-barang di Farad Store menggunakan FRD
mereka.
Ikuti terus pembaruan ekosistem FARAD di platform media sosial kami serta situs web FARAD,
www.farad.energy
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