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isenção de
responsabilidade
Esta apresentação foi preparada pela Dynasty Global Investments BR LTDA (DGI), baseada em informações obtidas de fontes,
algumas das quais podem ser públicas, sujeitas a alterações. A DGI não assume nenhum dever ou obrigação para atualizar
tais informações. A empresa também não faz ou presta nenhuma representação/garantia, expressa ou impressa, de que as
informações contidas nesta apresentação – ou, caso contrário, fornecidas ao destinatário em qualquer momento por/em nome
da DGI de forma escrita ou não – são completas e precisas, foram ou serão auditadas/independentemente verificadas, ou ainda
que o razoável cuidado tomado aqui foi feito para compilar, preparar ou prover informações. As informações contidas aqui foram
fornecidas para propósitos informativos apenas e não – nem podem ser apoiadas de qualquer maneira – como conselhos legais,
fiscais ou de investimentos ou como oferta para venda ou solicitação de uma oferta de compra de interesses na DGI.
Nenhuma pessoa foi autorizada a fazer nenhuma declaração relativa à DGI e seus projetos; se quaisquer declarações forem
feitas, não deverão ser confiadas. Sem a permissão escrita prévia da DGI: (i) as informações nesta apresentação não deverão ser
divulgadas ou, tampouco, fornecidas a outros; (ii) esta apresentação não deve ser reproduzida ou fornecida a outros. Ao aceitar
a entrega desta apresentação, você consente com os tópicos previamente citados e devolve esta apresentação e/ou outras
informações referentes à DGI ou seus afiliados quando pedidos.
Todas as declarações desta apresentação representam as crenças e opiniões da DGI a partir da data presente. Elas não devem
ser confiadas como exposições de fatos e podem estabelecer declarações prospectivas que não são fatos históricos. Essas
declarações prospectivas, explícitas ou implícitas, relativas às expectativas atuais são estimativas, projeções, opiniões e crenças
da DGI, assim como as suposições nas quais aquelas declarações são baseadas. Palavras como “acredita”, “espera”, “esforça-se”,
“prevê”, “pretende”, “planeja”, “estima”, “projeta”, “deve” e “objetiva” são variações destas e de similares palavras que identificam
declarações prospectivas. Tais declarações são prospectivas em natureza e envolvem um número de riscos conhecidos e
desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo aqueles descritos nesta apresentação. Assim, resultados reais podem
variar materialmente. Nenhuma representação é feita com exatidão conforme as declarações feitas aqui. Certas informações
contidas aqui foram obtidas de fontes publicadas e não publicadas de terceiros. Tais informações não foram independentemente
verificadas pela DGI.
Assim, D¥Ns não devem ser comprados com o propósito de lucro na potencial valorização dos próprios D¥Ns.
D¥Ns são tokens de pagamento.
D¥Ns não representam um contrato de investimento na Plataforma Dynasty.
D¥Ns não possuem e não oferecem qualquer direito de resgate sobre os ativos imobiliários.
D¥Ns não dão direitos de propriedade de bens ao seu titular.
D¥Ns não proporcionam nenhuma reivindicação de propriedade.
D¥Ns não garantem nenhum retorno aos detentores de tokens.
O processo de recompra e queima de D¥Ns é discricionário.
D¥Ns não são um esquema de investimento coletivo.
DGI não tem nenhuma obrigação para com o detentor de tokens D¥Ns.
A DGI decide a seu próprio critério se deve ou não recomprar os tokens e, em caso afirmativo, em que condições.
Ao comprar tokens D¥Ns, os detentores de tokens correm o risco de perda total e permanente.
Este material não é uma recomendação de compra, todo o processo de tomada de decisão deve ser operado pelo comprador e nós
aconselhamos fortemente que cada titular em potencial faça a sua própria pesquisa antes da compra.
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nosso
propósito
UM TOKEN DE PAGAMENTO
COM UTILIZAÇÃO GLOBAL
E COM REFERÊNCIA NO
MERCADO IMOBILIÁRIO
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por que utilizar
a blockchain?
A BLOCKCHAIN COMO INSTRUMENTO TRANSACIONAL
Ao implementar a tecnologia blockchain, nós trazemos globalização
e descentralização para o próximo nível.
Dynasty Global é uma plataforma mundial inspirada no Crypto Valley, um
ecossistema do Cantão de Zug Suíço que tem conexões ativas com os centros
internacionais de inovação na blockchain ao redor do globo.
Graças ao quadro propício ao negócio, grande quantidade de talentos e infraestrutura
sofisticada, o Crypto Valley está se tornando rapidamente um centro global onde a
criptografia emergente, a blockchain e outros registros difundidos de tecnologias e
negócios podem prosperar em um ambiente seguro e vibrante.
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o projeto
3

1

2

ESTRUTURAÇÃO
DA EMPRESA

LICENCIAMENTO

OFERTA PRIVADA

4

5

6

LISTAGEM EM
GRANDES EXCHANGES

AQUISIÇÃO DO
MERCADO IMOBILIÁRIO

BUYBACK & BURN
DISCRICIONÁRIO
DOS TOKENS

Nós estamos fundindo nossa experiência global no Mercado Imobiliário e na tecnologia Blockchain
com os D¥Ns. O token de pagamento é projetado para acomodar uma vasta gama de transações
dentro do ecossistema. Ele permite aos titulares (i): converterem seu dinheiro de e para tokens D¥Ns
- usando a segurança total e conveniência da tecnologia blockchain, fornecendo aos detentores de
tokens uma alternativa para armazenamento e transação dos mesmos; e (ii) utilizarem os tokens
D¥Ns para pagamentos nos parceiros comerciais integrantes do ecossistema.

CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE DOS D¥Ns

Nosso Smart Contract é construído
pela blockchain Ethereum, usando
o padrão de token ERC20.

Empresa LTDA de primeira-classe.

Quadro Regulatório, KYC, AML, Governance
& Compliance como procedimentos padrão.

Redução da burocracia das corretoras tradicionais,
famosas por processos lentos e taxas elevadas.

Há referência do Mercado Imobiliário global para os D¥Ns.

Os imóveis são utilizados como fonte de receita
para recomprar tokens D¥Ns nas exchanges ao preço
de mercado e queimá-los de maneira discricionária - ou
seja, livre de condições, periodicidade e restrições.
O comprador não tem direitos de reivindicação sobre
o portfólio.
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vantagens
Ainda em fase de testes, os D¥Ns podem ser
utilizados como tokens de pagamento e, no
futuro, terminais de pagamento também
serão compatíveis no ecossistema.

Os D¥Ns podem ser comprados e vendidos
facilmente. São transações rápidas e
independentes dos métodos tradicionais.

Os D¥Ns dão acesso a todo tipo
de detentor cripto.

Procedimento discricionário
de Buyback & Burn, livre de condições,
periodicidade e restrições.

A Dynasty providenciará vantagem aos
revendedores para aceitar e manter D¥Ns.

Os D¥Ns são mantidos em uma carteira
digital e todas as transações são totalmente
administradas e validadas pela tecnologia
blockchain.

Sem burocracias para entrada e saída do
token uma vez listado em exchanges globais.
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tokens D¥Ns

CATEGORIAS DO TOKEN

CARACTERÍSTICAS CHAVE

TIPO

TOKEN DE PAGAMENTO

ENDEREÇO
DO CONTRATO

0X65167E381388BC803AA2F22CD99D093068E98007

ESPECIFICAÇÕES

DETALHES

TECNOLOGIA

ETHEREUM BLOCKCHAIN

PADRÃO

ERC-20

SÍMBOLO TICKER

DYN

DIREITOS DE
AMORTIZAÇÃO

NÃO

REIVINDICAÇÃO
DE DIREITOS
DE PROPRIEDADE

NÃO

PROCEDIMENTO
DE BUYBACK & BURN

DISCRICIONÁRIO VIA EXCHANGES
INDEPENDENTES TERCEIRAS

EMISSÃO TOTAL

21.000.000

LANÇAMENTO

4 TRANCHES DE 5.250.000

2021
5.250.000

2022
5.250.000

2023
5.250.000

2024
5.250.000

PERIODICIDADE

ANUAL

HARD CAP INICIAL
NA OFERTA PÚBLICA

CHF 87.200.000

VALOR INICIAL
DOS D¥NS NA IEO

CHF 87,20*
*O preço pode variar

DISTRIBUIÇÃO DOS TOKENS D¥Ns

5,78%
94,22%

FUNDADORES
E EQUIPE

PARA DISTRIBUIÇÃO
DO MERCADO

A intenção da DGI é distribuir 94,22% de D¥Ns para
o mercado em 4 anos, como mostrado no quadro acima.
Portanto, o valor do token é determinado, no futuro,
pelo mercado secundário basicamente, reduzindo
gradativamente a influência da DGI após este período.

TIPO

%

TOKENS

DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO

94,2194%

19.786.067

FUNDADORES

5,0000%

1.050.000

ACIONISTAS

0,2429%

51.000

T.I.

0,5000%

105.000

TIME DE CONSELHEIROS

0,0377%

7.933

Av. Brg. Faria Lima, 4055 | São Paulo | Brasil

08

network dos
tokens D¥Ns
ECOSSISTEMA
DE PAGAMENTO
DOS D¥Ns JÁ EM
FUNCIONAMENTO
RECONHECIMENTO DE VALOR DOS D¥Ns
A autorização do aporte de capital de duas companhias em
D¥Ns pela Junta Comercial demonstra a aplicação dos D¥Ns
como importante meio de pagamento e reserva de valor.

PARCEIROS
QUE JÁ ACEITAM
D¥Ns COMO
PAGAMENTO
Mais de 30 empresas,
parceiros e fornecedores
são pagos com o nosso
token de pagamento.
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transações
de D¥Ns
D¥Ns. Seu token de pagamento
aceito ao redor do mundo, facilmente.

AINDA EM FASE DE TESTES,
PRIMEIRAS AQUISIÇÕES DE
PRODUTOS COM O TOKEN DE
PAGAMENTO D¥NS
ACONTECERAM EM UMA
LOJA DA FAMOSA REDE DE
HEALTHY FAST-FOOD NO BRASIL

O valor dos tokens de pagamento D¥Ns foi
reconhecido por um de nossos parceiros,
permitindo que nossa criptomoeda comprasse
seus produtos “típicos do Brasil” reconhecidos
internacionalmente. A iniciativa faz parte da fase
de testes e reuniu parceiros e clientes em uma
loja conceito desta rede de fast-food saudável no
sábado (28 de maio), no Brasil. Os participantes
compraram seus produtos usando a plataforma
de gateway Coins, que permite que compras com
tokens de pagamento sejam feitas facilmente por
meio de um app.

1,157 D¥Ns

Terminais de transação de tokens
D¥Ns no ponto de venda. Em breve!
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ambiente
dos D¥Ns
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CARTEIRA DE
BUYBACK & BURN
DGI

FIAT

TOKENS D¥Ns

EXCHANGE DE TERCEIROS

1

COMPRADOR DE D¥Ns
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EMISSOR DE TOKENS D¥Ns

CARTEIRA DE BUYBACK & BURN

EXECUÇÃO DE KYC E PROCEDIMENTOS AML

2 D¥Ns OBTIDOS PELO USO DE MOEDA FIDUCIÁRIA OU CRIPTO (IEO)
3 D¥Ns RECEBIDOS PELO USUÁRIO
4 PROCEDIMENTO DE BUYBACK & BURN DISCRICIONÁRIO
5 USUÁRIO COLOCA UMA ORDEM DE VENDA NA EXCHANGE DE TERCEIROS
6 USUÁRIO EXECUTA A ORDEM DE VENDA RECEBENDO CRIPTO
7 EVENTUALMENTE, OS D¥Ns OBTIDOS PELA DGI BR SÃO ENVIADOS PARA A CARTEIRA DE BUYBACK & BURN
8 A CARTEIRA DE BUYBACK & BURN QUEIMA OS TOKENS D¥Ns RECEBIDOS
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buyback & burn

COMO FUNCIONA O PROCEDIMENTO DE BUYBACK & BURN?
Nosso Buyback & burn é discricionário - ou seja, livre de condições, periodicidade
e restrições. Nós adquirimos os ativos do Mercado Imobiliário em diversas localizações
ao redor do mundo com os fundos das vendas dos tokens D¥Ns. listados. Podemos
ainda reinvestir o fluxo de caixa decorrente dos ativos imobiliários na preservação de
valor dos D¥Ns, por meio de recompra dos tokens, a fim de garantir a manutenção de
seu volume ideal de circulação. Por fim, nós transferimos aqueles tokens da tesouraria
da Dynasty para uma carteira de queima que é especificada em nosso smart contract.
Quando os D¥Ns entram na carteira, eles são queimados, ou seja, destruídos para
sempre da Blockchain e, portanto, retirados de circulação.
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aquisição do nosso
primeiro ativo
EDIFÍCIO
SECULUM II
Localizado no
mais prestigiado
centro financeiro
da América Latina:
em São Paulo,
Brasil.
Nosso ativo imobiliário está
dentro dos padrões de aquisição
da Dynasty, indo de encontro
com nossos requerimentos.

D¥Ns 74.074,80967498*

VALOR DE AQUISIÇÃO
ÁREA TOTAL

TERCEIRO ANDAR INTEIRO, 1020 M²

VALOR DO METRO QUADRADO

CHF 5.131,03

TIPO DO ATIVO

BROWNFIELD

AVALIAÇÃO INVESTIMENTO DYNASTY
ÁREA DISPONÍVEL PARA ALUGUEL
INQUILINO

1020 m2

3 COMPANHIAS POTENCIAIS
*COTAÇÃO DOS D¥Ns DE 28 DE MAIO DE 2021

LOCALIZAÇÃO

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3144
ITAIM BIBI - SÃO PAULO - BRASIL

PROXIMIDADES
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referência no
mercado imobiliário
PORTIFÓLIO DE TARGETS

LONDRES

NOVA IORQUE

HONG KONG

LISBOA
DUBAI

SÃO PAULO

REFERÊNCIA DE REGIÃO E PORTIFÓLIO

25%
35%

20%

Divisão por região*:
35%

América do Norte

25%

Europa

20%

América do Sul

20%

Ásia

20%

Commercial, CO-work/live, Logística,
Varejo e Hospitalidade
LOCALIZAÇÕES COMO NOVA IORQUE, LONDRES, DUBAI, TÓQUIO E SÃO PAULO
*A proporção pode variar de acordo com as estratégias de aquisição no momento da compra e as oportunidades do mercado.
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contexto &
histórico
Detalhamento do valor total de desenvolvimento global do Mercado Imobiliário
Ativo*

Investido
(trilhões)

Não
Investido
(trilhões)

Total
(trilhões)

TODO O MERCADO IMOBILIÁRIO
Residencial
Alta qualidade, comercial, global
Terras para agricultura e silvicultura
OUTROS INVESTIMENTOS
Ações
Dívidas tituláveis notáveis
Todo o ouro minerado
UNIVERSO DE ATIVOS DOMINANTE
*valor arredondado em trilhões de US$
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governance
& compliance
ELEMENTOS PRINCIPAIS DO G&C DA EMPRESA

DG

PROCEDIMENTOS KYC

PROCEDIMENTOS AML

- Verificação por documento, foto e vídeo
- Mais de 200 países e territórios compatíveis
- Documentos armazenados em jurisdição
européia por pelo menos 10 anos em
servidores adequados e seguros
- Procedimentos inspirados por
Instituições Financeiras Suiças

- Verificação da fonte de fundos
- Verificação PEP
- Verificação por lista de referência:
regulatória, de aplicação e de probidade
- Lista de verificação da Sanção Global
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evolução
ATÉ Q4 2022

Adicionar constantemente mais
funcionalidades aos tokens D¥Ns
(pagamento, aceitação e outros)

ATÉ Q3 2022

Nova aquisição de um ativo imobiliário
Q2 2022

Ampliar a visibilidade do projeto
com presença em eventos globais
Q1 2022

Kick-Off na Europa
Q3 E Q4 2021

Eventos para family offices
(Monaco, Dubai e Zurique) | Oferta
Pública dos D¥Ns (IEO e Listagens)
em exchanges

Q2 2021

Primeira aquisição de um ativo
imobiliário no mais prestigiado
centro financeiro da América Latina
Q1 2021

Oferta Privada dos D¥Ns
| Integralização do Capital Social
da filial brasileira completa

Q4 2020

EMPRESA
FUNDADA NO
BRASIL NO DIA
1 DE FEVEREIRO
DE 2021

Apresentação na Paris
Blockchain Week

Nós estávamos prontos
para começar a nossa operação em
2020, mas precisamos adiá-la em
função da pandemia do Coronavírus

EMPRESA
DO GRUPO
FUNDADA NA
SUÍÇA EM 11 DE
ABRIL DE 2018

Q2 2018

Q4 2017

Road Show Americas | Rodada Friends
& Family para a prévia do Whitepaper
| Revisão do Smart Contract

Q3 2017

Consultoria para o desenvolvimento
do Nome e Marca | Disponibilidade
da base tecnológica legal | Validação
do modelo de negócio
Q1 2017

Desenvolvimento
do conceito

OUT /16
INÍCIO DO PROJETO

*Datas podem variar
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equipe
FUNDADORES

Mais de 10 anos de experiência no Mercado Imobiliário e Tecnologia. Fundaram
empresas de e-commerce que foram pioneiras em seu país e atualmente são consultores
na estruturação de fundos nacional e internacional dos negócios imobiliários.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Mais de 15 conselheiros distribuídos ao redor do mundo, estrategicamente alocados
em todas as cidades-alvo de aquisições da Dynasty Global Investments BR LTDA.
São profissionais altamente renomados no mercado imobiliário, antigos executivos de
companhias multinacionais como JLL e RE/MAX, com vasta experiência na negociação
para aquisição de ativos comerciais internacionais e administração
de fundos de investimentos imobiliários.

TECNOLOGIA

Equipe multidisciplinar com extenso conhecimento sobre o mecanismo da Blockchain.
Localizados na Suíça e no Brasil, são membros ativos de grupos de discussão acadêmicos
e dão aulas na área.

OPERAÇÕES

Membros da diretoria e gestão da Dynasty Global asseguram eficiência
na contratação e expansão da estrutura funcional da empresa.

SETOR JURÍDICO

Nossa equipe internacional de advogados, consultores da Blockchain e das leis
internacionais são também membros ativos da Fundação Ethereum.

SETOR BANCÁRIO

Equipe especializada no mercado financeiro, especialmente em Bancos.
Os profissionais da Dynasty Global são altamente competentes
e foram executivos de grandes bancos como o UBS, que tem experiência
em Family Offices e administração de grandes fortunas.

FUNDADORES

EDUARDO CARVALHO

FABIO ASDURIAN

fundador & chairman

fundador

10 anos de experiência no
mercado imobiliário e de tecnologia.

Forte experiência no mercado
de varejo e tecnologia.

Membro do comitê de inovação da Lopes
Real Estate desde 2014. Lançou em 2004
a RevelaWeb, maior e-commerce de
impressão de fotos do Brasil. Responsável
pelo desenvolvimento e implementação de
projetos especiais no grupo.

Por mais de 15 anos, foi empresário de uma
série de startups nessas áreas. Foram mais
de 700 funcionários e rendas anuais de
US$200M sob seu comando.

OPERAÇÕES

HERBERT STERCHI

ANNA MUHEIM

FERNANDO CARVALHO

Herbert tem amplo conhecimento na
implementação de blockchain/cripto
em startups. Trabalhou em: operações
estrangeiras para escritórios globais em
Tóquio, Los Angeles e Viena; liderança
desde startups a empresas de maior
nível de crescimento e vendas; liderança
de sucesso no marketplace DACH para
provedores de TI.

Anna traz para a Dynasty um amplo conhecimento
em administração geral, liderança assim como
no setor bancário tradicional. Anteriormente,
ela trabalhou para um escritório de advocacia
suíço de boa reputação, como consultora sênior
de clientes corporativos de um grande banco
suíço e como gerente de filial de uma FinTech
suíça. Desenvolveu um profundo conhecimento
e especialização em compliance e due diligence
e foi membro do “Comitê onboarding de
Criptomoedas” para o banco.

Fernando é Engenheiro Mecânico
com mais de 10 anos de experiência
em processos automotivos. Extremo
conhecimento em estatística e
certificação Black Belt Six-Sigma.

vice chairman

coo global

coo latam

QUALITY & COMPLIANCE

MARCELO RIBEIRO

gerente de quality & compliance
Marcelo possui 24 anos de experiência em Engenharia da
Qualidade, obtida em OEM’s e Empresas Mundiais. Extensa
experiência em Gestão de Programas, Certificação ISO,
Certificação Black Belt Six-Sigma, Kaizen, Manufatura
Enxuta, Qualidade de Fornecedores, Segurança de Produto,
Sistemas de Qualidade e Suporte ao Cliente.

DIRETORES E CONSULTORES LEGAIS

RICARDO HIROSHI AKAMINE
Parceiro na área de impostos na PK
Advogados (São Paulo), Hiroshi é um
advogado e consultor especializado com
Executive MBA realizado na IBMEC (São
Paulo, 2009). Hiroshi é especialista em
todos os tipos de impostos/taxas aplicáveis a
corporações, tais quais imposto IRPJ, CSLL,
Preços de Transferência e outros. Por mais de
20 anos, Hiroshi desenvolveu vasta
experiência no planejamento de impostos
e ajudou negócios locais e empresas
estrangeiras a adotar a melhor solução
possível para alcançar a otimização de taxas
no país.

HÉLIO FERREIRA MORAES
Parceiro na área de tecnologia,
regulamentação e contratos na PK Advogados
(São Paulo). Graduado pela Universidade
de São Paulo (USP), com especialização em
controle e automação (USP, 1993), Leis de TI
(FGV, 2004) e Lei de Novas Tecnologias (CEU
2005). Recentemente, Hélio foi certificado
pelo hte EU GPDR (General Data Protection
Regulation Foundation). Ele também é
membro de associações especializadas
variadas como o Crypto Valley na Suíça e
colunista de portais como o CanalTech.

COMERCIAL

DANIEL BUONTEMPO
cco

Daniel é administrador de empresas com pós-graduação em negócios imobiliários
e gestão empresarial. Acumulando mais de 20 anos de experiência nos mercados
financeiro e imobiliário. Buontempo atua em operações do mercado financeiro
de futuros. No mercado imobiliário, esteve à frente de grandes lançamentos de
loteamentos planejados por todo Brasil junto de grandes players do setor.

CONSULTORES DO MERCADO IMOBILIÁRIO

LUIS R. RODRIGUEZ

ALEXANDRE VILLAS

Mais de 24 anos de experiência como
líder estratégico de grandes marcas do
mercado imobiliário. Vice-Presidente da
Realogy Holdings Corp, a maior network
de negócios imobiliários do mundo.
Rodriguez posicionou mais de 5 filiais
internacionais da RE/MAX ao redor do
globo ao utilizar as melhores estratégias
da indústria corporativa.

RODRIGO MACHADO

26 anos de experiência na intermediação
e estruturação de projetos do mercado
imobiliário. Fundador da Imóvel A e
membro do grupo Lopes desde 2011.
Conhecimento de destaque sobre o
mercado, grande network com tomadores
de decisão do mercado imobiliário, acesso
de qualidade aos principais projetos em
progresso dessa área.

RICARDO LAPOIAN
Parceiro fundador da Imóvel A, um
dos líderes do mercado imobiliário
do país, com 25 anos de experiência,
destinado ao mercado residencial
e corporativo de alto padrão.
Incorporador e treinador de grupos
de investimento.

MARCOS MORGADO

FELIPE PITTERI VIEIRA

Co-fundador da Read Invest. Autoridade
líder no Brasil pelo Real Estate Investment
Trusts (REIT). Machado tem mais de 20
anos de experiência na estruturação e
administração de operações financeiras
no segmento imobiliário. Ele estruturou e
administrou dúzias de fundos imobiliários,
liderando a indústria no país de maneira
pioneira e inovadora. Antes de fundar a Reåd
Invest, ele foi parceiro administrativo da XP
Investimentos, a maior corretora de bolsas
independente do mercado brasileiro.

Com 15 anos de experiência em
instituições financeiras, tais como o
Banco Safra SA, Hipotecas Cia Brasileira
e Hipotecária (grupo BFRE), Pitteri é
atualmente cofundador e sócio da Reåd
Invest, uma firma de investimentos focada
em operações estruturadas para o setor
imobiliário. A empresa oferece soluções
financeiras para indivíduos que buscam
financiamento para seus projetos do
mercado imobiliário. Também tem como
foco oferecer alternativas inovadoras,
lucrativas, e seguras para investidores que
buscam oportunidades de investimento
no mercado imobiliário, tanto nos EUA
quanto no Brasil.

Co-fundador e sócio da Read Invest,
uma empresa de investimentos focada
em operações estruturadas para o
setor imobiliário, que oferece soluções
financeiras para indivíduos que buscam
financiamento para seus projetos do
mercado imobiliário. Também tem como
foco oferecer alternativas inovadoras,
lucrativas, e seguras para investidores
que buscam oportunidades de
investimento no mercado imobiliário,
nos EUA. Antes de fazer parte da
fundação do Read Invest, trabalhou em
diversas instituições financeiras, como a
XP Investimentos, BTG Pactual e DCM.

RODRIGO VILLAS FERNANDES
Sócio fundador da Imóvel A, tem mais
de 11 anos de experiência no mercado
imobiliário.

PARCEIROS DE TECH & TRADING

MARCELO MIRANDA
CEO da Finchain. 20 anos de experiência
no mercado financeiro e de tecnologia.
Head de negociação de ações do
Deutsche Bank no Brasil de 2010 a 2014,
previamente ele foi diretor da área de
comércio eletrônico da Maersk na América
do Sul e lançou o e-commerce da Polishop
no Brasil. Economista pela UFRJ e MBA
pela Universidade de Michigan.

GLAUBER DUARTE MONTEIRO

ATOMIC FUND

Engenheiro de software sênior na
FinChain. Especialista em DLT, Blockchain
e Smart Contracts. Desenvolveu as
melhores soluções de software para o
aperfeiçoamento de processos que
ajudam a melhorar a vida das pessoas.

Provedores de liquidez, com foco em
negociação quantitativa, que permite
ajudar a melhorar o mercado. A empresa
fornece liquidez para criptografar
mercados que negociam uma ampla
gama de tokens e as principais
criptomoedas do mercado. Contam com
desenvolvedores que estão motivados
para desafiar problemas técnicos na
indústria de negociação de criptos e
oportunidades infinitas para inovação.

MARKETING, ARTE & P.R.

FELIPE COSME

head de arte & mkt
Head de arte da Dynasty Global, 14 anos de
experiência em design digital, branding, design
gráfico e publicidade. Trabalhou de 2007 a
2013 como Designer Sênior na RevelaWeb
Brasil, maior e-commerce de impressão
de fotos. Antes da criação da marca e
da identidade visual da Dynasty Global,
trabalhou como Diretor de Arte Sênior na
agência Copyright para empresas como TIM,
Google, Allianz e Edenred.

MARCO TULIO NEVES
Um dos donos da Agência Hit,
um dos maiores produtores de
eventos, shows e filmes no Brasil
com parcerias globais. Marco é
responsável por dar visibilidade
em massa para a Dynasty após a
oferta pública. Forte interação com
o conceito de indivíduo de valor útil
ultra-elevado com papel importante
durante a oferta privada dos D¥NS.

LUCIO MESQUITA

contato de imprensa internacional
Consultor sênior, jornalista baseado
no Reino Unido e executivo de mídia
com mais de 30 anos de experiência
na produção, edição e transmissão
de imprensa, e conteúdo digital para
grandes organizações de notícias
como a BBC, comércio de publicações
e clientes corporativos.

lmesquita@medialinkbrasil.com
+44 (0) 7816518501
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cobertura na mídia
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considerações
TOKENS D¥Ns
D¥Ns representam tokens de pagamento com uma função de recompra e queima
discricionária fornecida pela carteira de imóveis.
Portanto, os D¥Ns não devem ser comprados com vista a lucrar com a potencial valorização
dos próprios D¥Ns.
D¥NS são tokens de pagamento.
D¥Ns não representam um contrato de investimento na Plataforma Dynasty.
D¥Ns não possuem e não oferecem qualquer direito de resgate sobre os ativos imobiliários.
D¥Ns não dão direitos de propriedade de bens ao seu titular.
D¥Ns não proporcionam nenhuma reivindicação de propriedade.
D¥Ns não garantem nenhum retorno aos detentores de tokens.
O processo de recompra e queima de D¥Ns é discricionário.
D¥Ns não são um esquema de investimento coletivo.
DGI não tem nenhuma obrigação para com o detentor de tokens D¥Ns.
A DGI decide a seu próprio critério se deve ou não recomprar os tokens e, em caso
afirmativo, em que condições. Ao comprar tokens D¥Ns, os detentores de tokens correm o
risco de perda total e permanente.
Este conceito é fundamental para o objetivo da Plataforma Dynasty.
Os tokens de pagamento da Dynasty (D¥Ns) são tokens emitidos na plataforma Ethereum
por meio do contrato inteligente ERC20.
A Dynasty não oferecerá os D¥Ns nos Estados Unidos e outras jurisdições consideradas não
amigáveis à cripto neste momento, mas tomará todas as medidas necessárias para facilitar as
negociações de D¥Ns, estando em total conformidade com todas as leis e regulamentos locais
no futuro onde pretendemos negociar.

PROTEÇÃO DE DADOS
A venda e compra de D¥Ns na plataforma Dynasty requerem dados pessoais. Todos os dados
pessoais coletados pela Dynasty são detalhados e devem ser aceitos quando um cliente se
torna titular do D¥Ns. Detalhes sobre essas informações podem ser encontrados na Política
de Privacidade e Termos de Uso. A plataforma Dynasty é baseada na tecnologia Blockchain. A
Blockchain não permite a exclusão de dados pessoais sobre nenhuma transação. A Associação
Dynasty implica que os usuários concedam à Dynasty uma renúncia de usar seus direitos para
exigir a remoção de quaisquer dados transacionais da Blockchain. A DGI está comprometida
em gerenciar possíveis riscos legais e regulatórios, trabalhando em estreita colaboração com
escritórios de advocacia internacionais de primeira linha para proteger seus usuários.

GOVERNANÇA
Uma estrutura legal e de governança foi estabelecida para garantir o uso dos recursos
dos token holders. Nossos provedores de serviços e consultores preferidos estão entre
as empresas líderes em suas áreas.

KYC E ANTI-FRAUDE
Como nosso foco é ser um negócio global, a Dynasty está investindo em práticas de knowyour-client (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML), tornando nosso modelo de negócios
transparente e seguro com riscos mínimos para nossos membros e portadores de token.
Para garantir que nossos serviços não sejam utilizados por elementos indesejados e ilegais
para promover seus motivos ilegais, pretendemos facilitar nossas operações por meio de:
(i) obter informações detalhadas sobre os nossos membros e verificar a identidade do
cliente apenas nas vendas privadas e primárias; (ii) a realização de due diligence dos
ativos negociáveis na plataforma Dynasty. Por fim, a Dynasty reserva-se o direito de banir
clientes suspeitos e bloquear qualquer operação que não atenda às nossas políticas de
conformidade.

IMPLICAÇÕES JURÍDICAS
Antes de adquirir os tokens D¥Ns, os compradores devem verificar se em sua jurisdição
a posse e o comércio são legais. O comprador é responsável por cumprir todas as leis,
regulamentos e impostos locais aplicáveis aos quais estão sujeitos.
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faq
QUEM SÃO OS FUNDADORES?

EDUARDO CARVALHO

FABIO ASDURIAN

fundador & chairman

fundador

10 anos de experiência no
mercado imobiliário e de tecnologia.

Forte experiência no mercado
de varejo e tecnologia.

Membro do comitê de inovação da Lopes
Real Estate desde 2014. Lançou em 2004
a RevelaWeb, maior e-commerce de
impressão de fotos do Brasil. Responsável
pelo desenvolvimento e implementação de
projetos especiais no grupo.

Por mais de 15 anos, foi empresário de uma
série de startups nessas áreas. Foram mais
de 700 funcionários e rendas anuais de
US$200M sob seu comando.

O QUE É A DYNASTY?
Dynasty Global Investments BR LTDA é uma empresa inspirada na Suíça e no Crypto Valley,
emissora dos tokens de pagamento D¥Ns.

QUAL É A ESTRUTURA JURÍDICA DA DYNASTY GLOBAL
INVESTMENTS BR LTDA?
Nome da empresa: Dynasty Global Investments BR LTDA
Número de registro: CNPJ 40.658.184/0001-04
Endereço: Av. Brg. Faria Lima, 4055 | São Paulo | Brasil

O QUE SÃO OS TOKENS D¥Ns?
D¥Ns são tokens de pagamento (ERC-20) com referência no mercado imobiliário global. A Dynasty
criou um ecossistema baseado no modelo de recompra e queima discricionário, que utiliza as receitas
recebidas das propriedades da Dynasty para executar esse processo.
UTILIDADE
• Pagamento: token de pagamento global

QUAL É A REPRESENTAÇÃO DOS D¥Ns?
D¥Ns representam tokens de pagamento.

QUAL É A QUANTIDADE TOTAL DOS TOKENS D¥Ns?
A quantidade total é de 21.000.000 de tokens D¥Ns liberados em quatro tranches anuais de 5.250.000, de
acordo com o número de contrato inteligente 0X65167E381388BC803AA2F22CD99D093068E98007.

EM QUE PLATAFORMA OS TOKENS D¥Ns FORAM EMITIDOS?
Os tokens D¥Ns foram emitidos na plataforma Ethereum.

QUAL É O ENDEREÇO DO CONTRATO DOS D¥Ns NA PLATAFORMA
ETHEREUM?
O endereço de contrato inteligente dos tokens D¥Ns na plataforma Ethereum:

0X65167E381388BC803AA2F22CD99D093068E98007

DESCRIÇÃO DO CONTRATO INTELIGENTE DA DYNASTY
PADRÃO
NOME
SÍMBOLO TICKER
QUANTIDADE TOTAL
DECIMAIS
ERC-20 BASIC
ERC-20
TOKEN BÁSICO

ETHEREUM ERC-20
DYNASTY GLOBAL INVESTMENTS AG
DYN
21MM
18
Versão mais simples da interface ERC-20
Interface ERC-20
Versão básica do StandardToken, sem permissões

TOKEN STANDARD

Implementação do token padrão básico

TOKEN MINTABLE

Exemplo simples de token ERC-20, com criação de token imutável

TOKEN PAUSÁVEL

StandardToken modificado com transferências pausáveis

TOKEN QUEIMÁVEL

Token que pode ser irreversivelmente queimado (destruído)

TOKEN DYNASTY

Define nome, símbolo e decimais. Tem o método responsável
por cunhar tokens bloqueados de tempo.
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