PRIMEIRO ADENDO AO WHITE PAPER B2C

Tema

Comunicado Geral ao Público

Motivo

Impacto da Covid 19 no planejamento das
atividades prevista no White Paper B2C.

Assunto

Prorrogação da data de início das seguintes
atividades previstas no Roadmap, constante
do White Paper B2C: (i) Início da mineração
aberta; (ii) Listagem de Exchanges; (iii)
Aceitação de novas criptomoedas; e (iv)
Parcerias internacionais.

Servimos da presente para informar o que segue:

CONSIDERANDO QUE:

(i)

Conforme publicação do White Paper disponível no website
“B2Ccoin.io”, o início da mineração aberta de B2C, a
“Criptomoeda”, estava programado para o mês de janeiro de
2021; e

(ii)

Em razão das circunstâncias adversas decorrentes da pandemia
da Covid-19, ocorreram diversos atrasos, imprevistos que
impossibilitaram a conclusão dos serviços necessários para a
manutenção do início da fase de mineração aberta da
criptomoeda na data programada.

A B2C COIN vem, pelo presente comunicado, informar o público e todos os
Holders das criptomoedas da prorrogação da data para o início da
abertura da mineração aberta de B2C, nos termos das seguintes cláusulas
e condições:

I – DA PRORROGAÇÃO DA MINERAÇÃO ABERTA DA CRIPTOMOEDA
1.1.
O presente ADENDO tem por objeto a prorrogação do prazo para
abertura da mineração aberta de B2C, o qual fica estipulado para 01 de
julho de 2021.

1.2.
Em razão das disposições acima descritas, ficam alteradas as
seguintes datas e respectivas programações de atividades abaixo
listadas, constantes do Roadmap, previsto no White Paper anexo ao
presente Adendo, as quais passam a viger conforme a seguinte redação:

INÍCIO DA MINERAÇÃO ABERTA:

01 de Julho de 2021.

LISTAGEM DAS EXCHANGES:

Julho de 2021.

ACEITAÇÃO DE NOVAS CRIPTOMOEDAS:

Setembro de 2021.

PARCERIAS INTERNACIONAIS:

Setembro de 2021.

1.3.
As datas acima previstas passam a valer com a publicação
deste ADENDO.

II – VIGÊNCIA E VALIDADE
2.1.
As cláusulas e condições previstas no presente ADENDO são
válidas e vigentes a partir da data de sua publicação no site oficial da
B2C: “B2Ccoin.io”.

III – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES
3.1.
Ficam mantidas inalteradas todas as disposições do White
Paper que não sejam expressamente modificadas através do presente
Adendo.

26 de JANEIRO de 2021.

DESENVOLVEDORES B2C COIN

