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Bitcoin dia noheverina ho mpanelanelana amin'ny fifanakalozana 
saingy nivoatra ho volamena nomerika ary miasa ho toy ny 
fivarotana lanja fotsiny.

Ny mety mbola misy amin'ny fivarotana cryptographic manan-
danja, tafiditra amin'ny fampitaovana azo ampiasaina, nefa 
hatramin'izao dia mbola tsy tanteraka ny fahafaha-manao.

EPIC dia fampiharana rindrambaiko 
vaovao an'ny Bitcoin Standard tany am-
boalohany, havaozina amin'ireo 
teknolojia farany indrindra.

Ny sakana Mimblewimble miorina 
amin'ny Rust ao EPIC dia misy 
fanatsarana ireo toetra rehetra izay ilaina 
mba hampiroboroboana ny fananganana 
betsaka:

FAHASALAMANA
Tsy misy vola maloto - misy ny haavon'ny protokol, CoinJoin mandidy, 
mamerina ny tantaram-pananana isaky ny lany ny vola madinika.

SCALABILITE
Fahazoan-dàlana maivana, haingam-pandeha, finday-nateraka 
mamela ny maodely maodely Layer 1 be indrindra.

FANOHERANA NY 
CENSORSHIP

Ny fifanakalozana dia tsy azo sivanina arakaraka ny adiresy na ny habetsany 
satria tsy misy adiresy maharitra na angona ivelany azo jerena ao anaty rojo.

FANOHANANA 
CENTRALISATION

Nitrandraka tamin'ny solosaina an-trano tsotra, mampiasa CPU avy amin'ny AMD sy Intel, 
miaraka amin'ny GPU avy amin'ny AMD sy Nvidia - mampitovy ny kianja filalaovana ho 
an'ny mpitrandraka kely.

FIFANDRAISAN
A REHETRA

Mifandray mivantana amin'ny sakana ny mpampiasa - tsy mila mpanelanelana 
mpanelanelana na antoko fahatelo fatokisana.

FANDRAISANA AN-
TANANA

Na iza na iza dia afaka mitrandraka amin'ny solosaina an-trano mahazatra, na koa (tsy 
ho ela) amin'ny fitaovana finday - mety ho an'ireo mpampiasa tsy manana banky 
mandroso amin'ny toe-karena mandroso.
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ORINASA

Epic Cash dia mifanaraka amin'ny Howey, 
natao hahatratrarana isa "1" avy amin'ny 
Crypto Rating Council.

Ny Epic Cash dia voatazona 100% 
porofon'ny asa, tsy misy node manokana.

FAHAMPIAN
Famatsiam-bola 21 PoW farafahakeliny farafahakeliny miaraka amin'ny fandaharam-
potoana fandefasana hafanana haingana mba hifanaraka amin'ny famatsiana BTC amin'ny 
Mey 2028.



Raha EPIC dia miasa ho toy ny fivarotana 
cryptographic manan-danja, ny stablecoin 
miaraka aminy, EUSD, dia miasa ho toy ny 
mpanelanelana amin'ny fifanakalozana.

Ny token ECR dia manome ny fitantanana 
ny tontolo iainana Epicenter ary manome 
fihemorana ho an'ny tahan'ny 
fifanakalozana EUSD.
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VOLAM
ENA$10tr

VOLA BASE
$64tr

VOLA BOLA$92tr

SAMPANTENY$4qr

EPIC

EUSD

Fivarotana sarany

Medium of Exchange

Vondron'ny kaonty
EUSDEPIC

EXCHANGE RATE

BONDS, EQUITIES, 
ESTATE TENA, 

INSURANS

1 EUSD = $1 sandan'ny Epic Cash

EUSD dia marika ERC20, ampiharina amin'ny alàlan'ny fifanarahana maranitra amin'ny blockchain 

Ethereum. Ny mpihazona EUSD dia antoka foana $1 EPIC mendrika, na inona na inona ny fanontana 

ankehitriny.

Miaraka amin'ny EPIC / ECR / EUSD ho ivon'ny, ny fampiharana DeFi dia mora sosona eo 
amboniny. Maromaro no efa eo an-dàlam-pamolavolana, miaraka amina famoahana maro ho 
an'ny trano ho avy.

Epic Epicenter vaovao v1.4

Tohanan'ny Epicenter Equity Corp, fikambanana tsy miankina, mitady tombom-
barotra mitady hanamora ny fiovam-po EUSD / USD amin'ny alàlan'ny famatsiam-
bola sy ny famatsiam-bola miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka.

Epicenter dia misy singa miangona 3:

Fivarotana sarobidy Fitantanana ny 
fampiasana ny 
tontolo iainana

Miorina amin'ny alàlan'ny 
dolara amerikana ny 

algorithmika

1. EPIC CASH
PoW mimblewimble coin

2. ECR
ERC20 token

3. EUSD
ERC20 token

Fitomboana:

Fananan'ny dApp vaovao 
nomanina ho an'ny 

famotsorana handroahana 
ny fampiasa DeFi sy ny 

mpampiasa

EUSDECREPIC

EXTER’S PYRAMID




