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SISSEJUHATUS
Mainstoni ainulaadne vaade plokiahela tehnoloogiale ja nägemus kogu krüptotööstuse tulevikust oli
algusest peale inspireeritud soovist pakkuda meie kasvavale kasutajaskonnale kiireid, turvalisi ja odavaid
võimalusi kaupade ja teenuste jagamiseks, kasutades krüptoraha kui põhilist makseviisi.
Esimene samm oli meie kasutajate kaasamine krüptoraha maailma, kasutades selleks Mainston Smart
Contract STON V1 ja meie STON tokeni arendamist ERC-20 nutika lepingu kaudu Ethereumi võrgus.
Esialgu oli STONi märgis meie kasutajate jaoks sillaks, et tutvustada krüptovaluutade kasulikkust.
Nii nagu vahetusplatvormid, pidi Mainston pakkuma turvalisi rahakotte (Custodian Warm wallet FIPS140-2 sertifitseeritud HSM), et hõlbustada oma kogukonna jaoks krüptotehinguid. Lisaks
süstemaatiliste IT-auditite läbiviimisele kaitseb ökosüsteemi range AML- ja GDPR-poliitika.
Mainston edendab, integreerib ja arendab sisemiselt erakordseid tehnilisi oskusi ja teadmisi, et laiendada
oma ökosüsteemi täielikku kontrolli püsivatele uuendustele.
MainStoni poolt välja töötatud ja täiustatud (mainekate organisatsioonide poolt auditeeritud) tehingulised
Smart Contracts, dAPPs, Oracles ja Gateways on loodud selleks, et integreerida infrastruktuur, mille
turvalisus on lisaks jõudlusele ka läbiv kinnisidee.
Seda silmas pidades on Mainstoni tehinguvärav Crypto Gateway loodud modulaarse supervahetajana. See
integreerib ja suhtleb paljude plokiahelate (Ethereum, BSC, varsti Avalanche), Smart Contract, Wallet
tehnoloogia, välise rakenduse ja API (NodeJS stack, Exchanger nagu Binance, P2PB2B; Etherscan,
Blockcypher ja paljud teised) ja sisaldab ka web 3.0.
Mainston on välja töötanud ja täiendab jätkuvalt kohandatud seiresüsteemi, mis võimaldab kõikide
ökosüsteemi toimingute jälgitavust ja aktiivset jälgimist, samuti tegevuse üksikasjalikku jälgimist, mis
võimaldab Mainstoni kogukonna teenuste ja varade aktiivset kaitset.
STON V2 kasutuselevõtuga saavutati uus kasutatavuse ja tootlikkuse tase.
2020. aasta teise poolde suundudes, pärast meie nutikate lepingute ja vahetusmootorite edukaid auditeid,
sealhulgas KYC ja AML-i auditeerimist, noteeriti STON-token erinevatel börsidel, sealhulgas Latoken,
WHITEBIT ja P2PB2B, ning oli parimas positsioonis, et täita oma saatust kui üks juhtivaid ökosüsteeme
tulusate ja turvaliste finantslahenduste jaoks.
Arendades välja oma krüptovärava, mis on loodud suhtlemiseks arvukate plokiahelatega, saame nüüd
võimaldada kasutajatel ära kasutada arenevat aruka lepingu ja rahakoti tehnoloogiat ning ühendada
erinevaid rakendusi API abil ja kaasates väga oodatud "web 3.0" tehnoloogiat.
See tähendas, et me tegime oma platvormile mitmesuguseid tehnilisi arhitektuurilisi uuendusi.
Binance Smart Chain'i (nüüd BNB Chain) integreerimine oli esimene paljudest väravatest, mis võimaldab
meie kasutajatele kiiremaid ja odavamaid tehinguid.
Mainstoni noteerimisega CoinMarketCapis ja CoinGeckos tutvustas Ston ennast tõsise ja professionaalse
tokenina, mis võimaldab klientidel, turuosalistel ja kauplejatel paremini jälgida ja ära kasutada meie tõusu
tööstusharu tippu.
Oleme jätkuvalt veendunud, et tänu meie valmisolekule kohaneda pidevalt turutingimustega, meie
kogukonnale, kes soovib jagada mõttekaid ja kasulikke kaupu ja teenuseid kogu maailmas, ning meie
meeskonna otsustavusele pakkuda kogukonnale parimat võimalikku tehingukogemust, õnnestub meil
saada kõige turvalisemaks ja usaldusväärsemaks krüptoökosüsteemiks.

AJALUGU
Juuli - oktoober 2019

-Smart Contract STON V1 & Private Pre-sale ICO.
-Mainston STON v1 tokeni arendamine Etherumi
plokiahelas, kasutades ERC-20

November 2019

- STON Listing LaToken

Veebruar 2020

- Mainstoni tehnilise arhitektuuri uuendamine DEXi,
Custodian Walleti ja Fiat Ramping on/off tulevase
integratsiooni jaoks.

Aprill 2020

- STON noteerimine CoinGecko

Juuni 2020

- Onfido KYC integreerimine ja AMLi lõpuleviimine
- Arukas leping STON V2 ja SWAP v1/V2

August 2020

- Mainston STON V2 CERTIK audit
- Swap Smart Contract edukas audit
- Swap mootori edukas audit

Veebruar 2021

- STON noteerimine P2PB2B

Märts 2021

- STON noteerimine WHITEBIT & INDOEX

Juuli 2021

- GSP STON & GSP USDT

Oktoober 2021

- STON noteerimine CoinMarketCap

November 2021

- PwC STON audit

Detsember 2021

- Toetus rahakoti MainSton ja tehingu
Binance Smart Chain (BSC)

Mai 2022

- GSP USDC

2022
Metaversiooni maailmad ja NFT MetaSton

Järgides oma plaani uuendada tööstust, oleme loomulikult suunanud oma tähelepanu järgmisele elumuutva
tehnoloogia lainele: Metaversioon.
See, mis pealtnäha tundub suhteliselt uus ja väheuuritud tee, on tegelikult kasvav triljoni dollari suurune
tööstusharu, mille keskmes on elu lihtsamaks, kättesaadavamaks ja nauditavamaks muutmine kõigile inimestele
üle kogu maailma.
Enamik analüütikuid on veendunud, ja me nõustume sellega, et Metaversioonist saab koht, kus peetakse
ärikohtumisi, nauditakse kontserte, kohtutakse sõpradega, tutvustatakse moodi ja tehnoloogiat ning kus
füüsiline puue ja piirangud muutuvad iganenuks.
Kuigi seni on mängimine olnud tööstusharu juhtivaks jõuks, omades ~50% turuosa 63,83 miljardi dollari
suurusest tööstusharust, on Metaversioon palju enamat kui lihtsalt mängimine. Tuleviku töö määratletakse
ümber uute Metaverse'i kogemuste kaudu. Meta (endine Facebook) Horizon Workrooms ja Microsofti Mesh on
loodud selleks, et võimaldada tööd virtuaalses maailmas, mõlemad võimaldavad kaugkoostööd seadmete vahel
segareaalsuse rakenduste kaudu.
Ka kooli- ja sotsiaalne elu areneb. Roblox, 25 miljardi dollari suuruse turukapitaliga mänguplatvorm, plaanib
tuua õppevideomängud klassiruumidesse. Samuti on Match Group, Tinderi, Hinge ja teiste tuntud
tutvumisrakenduste emaettevõte, investeerinud suuri summasid Metaversioonile üleminekusse. Tutvumine ei ole
enam kunagi endine, sest VR-põhised tutvumisrakendused kaotavad koos kasutajatele kehakeele edastamise
võimalusega vajaduse kohtuda võõraste inimestega isiklikult esimesel kohtingul.
Ka kaubanduses on nüüd käimas uus ajastu, kus kauplused müüvad kõike alates digitaalsetest lemmikloomadest
kuni e-riietuseni (kantavad riided metaversumis). Analüütikud prognoosivad, et 2022. aasta lõpuks on selle
tööstusharu väärtus üle 100 miljardi dollari ja kasvab 2029. aastaks üle 1,5 triljoni dollari.
(https://www.fortunebusinessinsights.com/metaverse-market-106574).
Paljud teised suured rahvusvahelised ettevõtted on samuti hakanud selles valdkonnas uuendusi tegema ja siin
näeme põnevat võimalust plahvatuslikuks kasvuks. Kuna sellised ettevõtted nagu McDonald's, JP Morgan, Nike,
Hyundai, Gucci ja Coca-Cola julgevad metaversioonis tegutseda, valmistub Mainston nendega ühinema.
Kuid me usume, et neil kõigil puudub üks otsustav ja üsna oluline detail nende püüdlustes Metaversioonis edu
saavutada: selleks, et Metaversioon saavutaks sellise koostalitlusvõime, mis on vajalik kõigi nende võimaluste
realiseerimiseks, peab see olema detsentraliseeritud.
Põhimõtteliselt peaks inimeste jaoks loodud Metaversioon olema enamasti inimestele kasulik. Kõigile on
piisanud sellest, et need institutsioonid kasutavad ära kasutajate andmeid ja jõupingutusi.
Seoses eelseisva üleminekuga veeb 2.0-st (tsentraliseeritud mudel) veeb 3.0-le (detsentraliseeritud mudel) pani
meid mõtlema, milline oleks parim viis tutvustada meie enda kogukonda Metaversioonis, kuid nii, et meie
kasutajad saaksid tõelist kasu, rõõmu ja teadmisi oma osalemisest.

METADEX
Mis oli siis see massiivne ilmutus?
Mainston on jõudnud strateegilisele kokkuleppele arendajate rühmaga, kes on algusest peale töötanud
platvormi arendamise ja krüptovaluuta kõrgeimal tasemel. See rühm usub kindlalt detsentraliseerimise
väärtusse ja soovib oma kõige uuemat projekti kinkida kogukonnale, kes jagab nende eetilisi
tõekspidamisi.
Ja meie õnneks on Mainston üks selline kogukond.

Tere tulemast MetaDexi, uue DAO platvormi juurde, mis on loodud
koostöös Mainstoniga.

Mis on MetaDex?
See on sisuliselt detsentraliseeritud autonoomne organisatsioon (DAO) platvorm, millel on ainulaadne
detsentraliseeritud ERC-20 märgis, mis koondab kõigi parimate Metaverse platvormide märgid ühte
tootesse, mis võimaldab osalejatel tutvuda parimate projektidega, mida Metaverse pakub.
See on väga sarnane börsil kaubeldava fondi või ETFiga, mis on suunatud ühele peamisele tööstusharule,
nagu energia või põllumajandus, kuid MetaDex keskendub peamiselt Metaversioonile, Delfile, sotsiaalsele
meediumile ja NFT-dele.
Kujutage ette, kui oleks üks krüptovaluuta, mis pakuks teile võimalust investeerida 5,8,12 või enamasse
tipptasemel Metaverse maailma.
Nüüd kujutage ette, et te võiksite olla üks esimesi osalejaid selles krüptovaluutas. Ainus võimalus, mis võiks
sellele lähedale tulla, oleks investeerimine arvutitehnoloogial põhinevasse ETF-i 1990. aastate lõpus. Seda
võimalust pakub MetaDex.
MetaDexi meeskond on keskendunud eelkõige kvaliteetse platvormi pakkumisele ja meie analüüside
põhjal oleme veendunud, et kui teadlikkus sellest projektist kasvab, siis see võtab sellise hoo sisse, mida
me pole kunagi varem näinud.
Üks oluline aspekt kirjeldab, kuidas protokoll ehitab oma kassat; osalejatel on võimalus omandada see uus
märgis soodushinnaga, rahastades otse protokolli kassat uuendusliku win-win sidemehhanismi kaudu.
Samuti saaksid osalejad tänu DAO hääletussüsteemile otsustada, kuidas protokolli kassat kasutatakse.
Protokoll pakub DeFi finantsvahendeid, nagu likviidsuspool, et hõlbustada žetoonide vahelist vahetust ja
kasvatamist, et optimeerida kasumit.
MetaDexi meeskond leiab, et see uus ettevõtmine on esimene omataoline maailmas; täielikult
detsentraliseeritud platvorm, mis on varustatud demokraatliku hääletussüsteemiga, mis on spetsiaalselt
loodud kaitsma valimismanipulatsioonide ja vihakõne eest. Lisaks kaasneb sellega maine reitingusüsteem,
mis põhineb huvitatud osalusel igas hääletusteemas, ning mitmesugused muud põhiseaduslikud eelised
platvormi kasutajatele/loojatele.
Lisaks sellele, et see uus märgis (ERC-20) võimaldab juurdepääsu triljoni dollari tööstusele, suurendab see
uus märgis oluliselt riski ja tulu suhet, kui tegelikult valitakse erinevate Metaverse projektide vahel, kuna
krüptoturu volatiilsus võib mõnikord põhjustada osalejale märkimisväärseid kahjusid.

METADEX
Millal see on saadaval?
MetaDex on praegu arenduse lõppjärgus ja kui see on valmis, programmeeritakse see täiesti iseseisva
DAO-na. Plaan on tutvustada MetaDexi platvormi maailmale 2022. aasta novembris ja muuta sellega
igaveseks krüptoinvesteeringute maastikku.
Kuna kaubanduse tulevik on kahtlemata detsentraliseeritud ja krüpto tulevik on Metaversioon, on MetaDex
nende kahe armastuse laps ja varajane osalemine on teie parim võimalus rikkuse kindlustamiseks.
MetaDex on täielikult detsentraliseeritud, nii et andmed ja otsuste tegemine on kogukonna omanduses ja
seda käideldakse hääletamise teel ning iga liige saab kasu oma suhtlusest ja lisandustest kogukonnale.

MetaDexi meeskond. Kes nad on?
MetaDex koosneb anonüümsest meeskonnast, mis koosneb eliitloojatest, arendajatest, krüptograafidest,
infrastruktuuriinseneridest ja teadlastest, kes töötavad eemalt ja on jaotunud üle 4 kontinendi.
Oma töö terviklikkuse kaitsmiseks on nad alati töötanud ainult anonüümselt ja meie seisukohast on see
imetlusväärne omadus. Olles erinevate vahendite kaudu seotud kahe meeskonnaliikmega, oleme nende
pärandiga enam kui rahul.
Need kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid on arendanud koodi mõnele kõige silmapaistvamale tänapäeval
saadaolevale plokiahelale ja on praegu lõpetamas oma viimast projekti.

Mainston Community ja MetaDex, mis siis?
STONi omanikel on eksklusiivne privileeg saada varajane juurdepääs sellele platvormile, kuid ainult
lühikese aja jooksul, enne kui see üldsusele kättesaadavaks tehakse.
Kuigi Mainston on esimene kogukond, mis saab juurdepääsu sellele platvormile, ei ole see kaugeltki mitte
viimane. Selle projekti potentsiaal on sama piiritu kui Metaversioon ise ja me oleme väga põnevil, et saame
jagada seda ainulaadset võimalust oma kogukonna liikmetega.

Kuidas saavad Mainstoni kasutajad juurdepääsu
Metaversioonile?
Mainstonis oleme alati olnud uhked kasutajasõbralike ja loominguliste lahenduste üle meie kogukonnale, ja
meie ettevõtmine Metaversioonis ei erine sellest.
Seetõttu oleme uhked, et tutvustame MetaSTON NFT-d, mis esindab Mainstoni sisenemist Metaversumisse
ja tähistab Mainstoni partnerlust MetaDexiga.
Selle kampaania kaudu saavad Stoni omanikud lukustada oma STONi GSP USDT-s alates 2. maist kuni 1.
oktoobrini 2022. Pärast seda aega avatakse kõik lukustatud STONid ja vabastatakse omanikele, kuid koos
täiendava kingitusega.
Iga osaleja saab oma MetaSTON NFT kaardi vastavalt oma pühendumuse tasemele. Võimalikke tasemeid
on kolm: Silver Mint, Gold Win ja Black Imperium, kuid iga taset esindab üks autentitud MetaSton NFT
kaart. See NFT kaart on teie esialgne juurdepääs MetaDexile.

MetaSton NFT
MetaSton NFT jaotatakse vastavalt järgmisele
kriteeriumile:
NFT MetaSton Black Imperium
50 parimat klienti, kes on lukustanud kõige rohkem
STONi, saavad Black Imperium MetaSton NFT ja saavad
sellega koos õiguse saada MetaDexi märke suurimast
õhust, samuti hulga muid eeliseid, sealhulgas
allahindlust uue märgi omandamisel lühikeseks ajaks.

NFT MetaSton Gold Win
Järgmised 200 klienti, kellel on kõige rohkem STONi
lukustatud, saavad Gold Win MetaSton NFT, mis sisaldab
märkimisväärset hulka õhku paisatud žetoneid, samuti
palju muid kampaaniaid, allahindlusi ja eeliseid.

NFT MetaSton Silver Mint
Kõik teised Stoni omanikud, kes osalevad, saavad Silver Mint
MetaSton NFT, mis võimaldab lisaks õhku paisatud
žetoonidele ja varajasele juurdepääsule platvormi
kampaaniatele ka eksklusiivset juurdepääsu MetaDexile.
* Ainult esimesed 9999 osalejat (pärast 250 parimat) saavad
NFT MetaSton Silver Mint'i.

MetaSton NFT
MetaSTONi NFT-d luuakse ja on nähtavad
OpenSea platvormil alates

2. maist 2022
Pärast 1. oktoobrit tehakse osalejatest hetkeseis ja kõik MetaSTONid vermitakse ning jaotatakse
omanikele. See on ainus MetaSton NFT, mis on kunagi vermitud. Sel hetkel võivad MetaSTONi omanikud
soovi korral oma NFT-d vabalt OpenSea's müüa.
Kuid pidage meeles, et MetaSton NFT omanikud on ainsad, kellel on õigus saada tasuta tokeni airdrops
äsja välja töötatud MetaDex token, samuti muud preemiad, mis põhinevad nende kaardi tasemel.
Mida aeg edasi, seda rohkem on DAO olemuse tõttu kindlasti rohkem õhupaiskamisi ja rohkem preemiaid.
Samuti tuleb meeles pidada, et MetaDex ei ole avalikkusele kättesaadav enne 1. novembrit 2022. aastal.
MetaSton NFT kaardid on saadaval OpenSea's alates 2. maist, kuid neid hakatakse kampaania tõttu
vermima alles pärast 1. oktoobrit.
Sisuliselt peavad Stoni omanikud vaid panustama oma Stoni kampaaniale 2022. aasta suve jooksul, et
saada juurdepääs triljoni dollari suuruse tööstuse tulevikule!

Kuidas mõjutab see STONi tulevikku?
Lukustatud STON vähendab järsult tokeni müügisurvet ja samal ajal suurendab MetaSTON NFT kampaania
ostusurvet tokenile. Kõik need tegurid mõjutavad positiivselt STONi tokeni hinda.
Stoni omanikud, kes kasutavad seda kampaaniat ära, saavad selle uue ja murrangulise tehnoloogiaga
konkurentide ees edu. Neil on õigus saada MetaDexilt kõiki MetaSton-kampaanias osalemise tõttu saadud
õhutrükke.
Kulisside taga jätkab Mainston ka uuendusi ja loob võimalusi passiivse sissetuleku mudeli raames, mis võib
hõlmata, kuid ei ole ainuüksi Metaverse tööstust. Üks asi, mis on peaaegu kindel, on see, et kui Stoni väärtus
kasvab, kasvab ka MetaStoni väärtus ning selline kokkupuude suurendab ainult Stoni tuntust, kasulikkust ja
väärtust.
Kuna metaversiooni ümbritsev hype kasvab jätkuvalt, siis on palju projekte, mis loovad oma tehnoloogiale
väga jätkusuutlikke ja tulusaid uuendusi, mis suurendavad nende väärtust märkimisväärselt.
Kujutage ette, kui te saaksite juurdepääsu igale neist lihtsalt lukustades teid Ston ühe kvartali jooksul aastas?
Seda võimalust pakub Mainston teile 2. maist kuni 1. oktoobrini 2022.
Teil on väike aken, et saavutada selline rahaline turvalisus, millest olete alati unistanud, kas kasutate seda?

METADEX
Miks valiti Mainston üheks esimeseks kogukonnaks,
kes sai MetaDexile juurdepääsu?
Vastus on kolmekordne.
Esiteks on Mainstoni peamine strateegia astuda samm edasi Metaversumisse ja tutvustada oma
kogukonnale seda elumuutvat tehnoloogiat.
Teiseks on Mainstoni tehinguvärav Crypto Gateway loodud modulaarse super-ex-changer'ina
(vt sissejuhatus), mis tagab sellise detsentraliseeritud mehhanismi jaoks vajaliku paindlikkuse
ja koostalitlusvõime.
Lõpuks ja mis kõige tähtsam, Mainston koosneb äärmiselt lojaalsest, võimekast, pühendunud ja
hästi koolitatud kogukonnast, mille osalejad on valmis ja kvalifitseeritud edendama seda tüüpi
revolutsioonilist algatust.
Sisuliselt on Mainston ehitatud ja ettevalmistatud täpselt selliseks olukorraks, nagu see praegu
on. Läbi meie kätetöö ja soovi oma eesmärke saavutada, oleme manifesteerinud oma täiusliku
stsenaariumi.

Mainstoni teekaart 2022:
1. mai:

Lisati STONid USDT GSP-dele Mainstonis

1. oktoober:

Mainstonil tehtud hetkeseade

Alates 2. kuni 5. oktoobrinith :
Oktoobri jooksul:
Novembri jooksul:

Kõik MetaSton NFT'd vermitakse
MetaSton NFT airdrop

MetaSton NFT omanikele MetaDex platvormile

VASTAVUS JA ÕIGUSLIK RAAMISTIK

Krüptotööstuses on protokolle, mis ei ole piisavalt reguleeritud (KYC/AML jne.), parimal juhul kõrge
riskiga investeeringud ja halvimal juhul pettused, mis ootavad teie raskelt teenitud kapitali ära.
Seetõttu on Mainston võtnud kasutusele lähenemisviisi, mis hõlmab õiguslikku ja eetilist vastavust
kõigis meie äritegevuse tahkudes ja on valmis järgima selles osas ainult kõrgeimaid standardeid.

Määrus
Eestis on krüptoraha/valuuta/vahetuse regulatsioon jõustunud juba mitu aastat. See on järginud
Euroopa Liidu direktiive ja määrusi ilma eranditeta. Eesti regulatsioon oli üks esimesi maailmas vastu
võetud regulatsioone ja see on endiselt tööstusharus võrdlusaluseks. Rahapesu ja terrorismi
rahastamise vastase tegevuse üle teostab järelevalvet rahapesu andmebüroo (edaspidi "rahapesu
andmebüro").
Mainston International OÜ on vastavalt kehtivale määrusele võtnud vastu nõutavad AML/ATF
sise-eeskirjad ja täitnud muud nõuded (sissemakstud kapitali suurendamine jne).
Investeerimistegevuse üle teostab järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon (edaspidi FI), mis on
autonoomse vastutuse ja eelarvega finantsjärelevalve- ja kriisilahendusasutus, mis tegutseb Eesti riigi
nimel ja on otsuste tegemisel sõltumatu.
FI teostab riiklikku järelevalvet pankade, kindlustusseltside, kindlustusvahendajate,
investeerimisühingute, fondivalitsejate, investeerimis- ja pensionifondide, makseasutuste, e-raha
asutuste, krediidiasutuste ja krediidivahendajate ning väärtpaberituru üle, mis kõik tegutsevad FI
antud tegevuslubade alusel. Mainston International OÜ on omandamas investeerimisühingu
tegevusluba.

Litsents
Rahapesu andmebüroolele on delegeeritud volitused krüptoraha rahakoti ja vahetusteenuste
litsentside andmiseks ettevõtetele. Alates 1. juulist 2020 on need varem kaks iseseisvat litsentsitüüpi
nüüd ühendatud üheks tegevusloaks.
Mainston International OÜ on kaks korda läbinud krüptovaluuta/rahakoti/vahetuse litsentseerimise
protsessi. Mainston´i AML/ATF-menetluste esimene heakskiitmine ja kaks litsentsi anti 26.08.2019,
pärast õigusaktide muutmist ja uute nõuete kehtestamist krüptovahetusettevõtetele. Mainston
International OÜ-le anti 22.10.2020 uuendatud ühislitsents krüptovaluutavahetus ja rahakoti teenuste
osutamiseks.
2020. aastal lõpetas FIU umbes 75% krüptovaluutalitsentsidest, kuna nende litsentside omanikud ei
vastanud uuendatud regulatsioonile, mis sisaldas kõrgemat kapitalikünnist ja rangeid isikliku
vastutuse nõudeid. Meie AML ja ATF sise-eeskirjad ja -menetlused on esitatud Eesti rahapesu
andmebüroole koos muude kaasnevate dokumentide loeteluga. Rahapesu andmebüroo küsitles
meie direktorit ning tema pädevus ja maine on rahapesu andmebüroo poolt heaks kiidetud.

Tegevusluba
Finantsteenused. Virtuaalvaluuta teenuse pakkumine.
Number: FVT000240
Kehtivusaja algus: 21.10.2020
https://mtr.mkm.ee/

VASTAVUS JA ÕIGUSLIK RAAMISTIK
Personal
Mainston International OÜ on nimetanud ühe oma juhatuse liikmetest ettevõtte vastavusametnikuks
ja see nimetamine on kooskõlas kehtivate õigusaktidega, millest on teatatud rahapesu
andmebüroole. Vastavushindaja vastutab rahapesu ja rahapesu tõkestamise eeskirjade rakendamise
eest äriühingu igapäevases tegevuses. Rahapesu andmebüroo küsitles meie nõuetele vastavuse eest
vastutavat direktorit ning tema pädevus ja maine on rahapesu andmebüroo poolt heaks kiidetud.
Mainston on muutumas aktsiaseltsist (OÜ) aktsiaseltsiks (AS). Samuti on ta suurendanud osakapitali ja
moodustanud asjakohased juhtimis- ja järelevalveorganid (sh järelevalvenõukogu, siseaudiitor,
investeerimiskomitee, vt lisatud organisatsioonilist skeemi).
Mainstonil on pädev IT-osakond ja ta valideerib tehniliselt sisseostmise, raamatupidamise, esmase ja
korduva KYC-protseduuri, AML/ATF ja sanktsioonide järelevalve.
Mainston teostab raamatupidamis- ja maksuaruandlust palgaliste spetsialistide abil.

Rakendamine
Vastavalt Mainstonis kehtestatud KYC ja AML/ATF menetlustele on iga Mainston International OÜ
klient tuvastatud, KYC kehtib eranditult.
Sanktsioonide alla kuuluvate riikide ja kõrge riskiga territooriumide kliendid on registreerimisest välja
jäetud ja sellistes olukordades ei looda ärisuhteid. Identiteedi, aadressi, sanktsioonide ja muid
kontrolle teostavad Onfido ja ShuftiPro, kellega meil on pikaajaline lepinguline suhe.
Lisaks tegelevad ebaregulaarsete olukordadega ettevõtte vastavusspetsialistid. Seega kuulub
Mainstoni tegevus AML/ATF-eeskirjade reguleerimisalasse.

Järelevalve
Järelevalvet korraldatakse identifitseerimisteenuse pakkujate ja Mainstoni operatiivtarkvara/personali
ühistegevuse abil.
Tuvastamata kliendid ja riigid / kõrge riskiga territooriumid lükatakse tagasi meie sisemise tarkvara ja
ettevõtte personali jõupingutuste abil.
Sanktsioneeritud isikud ja organisatsioonid filtreeritakse esmalt Onfido ja ShuftiPro tehisintellekti
vahenditega. Vaidlusalustes olukordades võtab otsuse vastu Mainstoni back office.
Kui klient valib täiendava aadressi kontrollimise, kasutatakse Shuftiprot. Jällegi, vaidlusalustes
olukordades on vajalik Mainstoni käsitsi kontrollimine. Mainstoni äritegevuses ei kasutata sularaha.
Iga kliendi puhul tuleb täita täielik KYC ja tulemus registreerida.
Iga kliendi kohta saame esitada rahakoti aadressi, tehingud sellele rahakotile ja sellest rahakotist
ning täieliku KYC-ajaloo. Pange tähele, et klient ei saa oma aadressiandmeid üksi muuta, see on
võimalik ainult Mainstoni autoriseerimise kaudu.
ÜRO, ELi ja FATF rahvusvahelisi finantssanktsioone jälgitakse meie jaoks aadressil FATF-GAFI.ORG Financial Action Task Force (FATF).

VASTAVUS JA ÕIGUSLIK RAAMISTIK

Blockchain
Mainstonile osutab hoiuteenust Tangany, Saksa ettevõte, mille üle teostab järelevalvet Saksamaa
Föderaalne Finantsinspektsioon (BaFin) kui krüpto hoiuteenuse osutaja vastavalt § 1 lõike 1a lause 2
nr 6/Saksa pangandusseaduse (Kreditwesengesetz) paragrahvi 1 lõikele 6.

Nad usaldavad meid

Võimaldav rahvusvaheline meeskond
Sotsiaalsed, majanduslikud ja poliitilised tegurid, mis mõjutavad muutusi kõikides tööstusharudes, on
nüüdseks mõjutanud globaalset maastikku ja finantsturge. Need muutused avaldavad tõenäoliselt
enneolematut mõju maailma majandusele ja inspireerivad seetõttu innovatsiooni paljudes
tööstusharudes.
Nüüd, rohkem kui kunagi varem, on Mainston pühendunud mitmekesise ja kaasava tööjõu loomisele.
Mainston on täiesti teadlik sellest, et protokollide täiustamine nõuab aega ja jõupingutusi, ning isegi
siis saab kogukonna paremaks teenindamiseks rakendada uuendusi ja ajakohastusi. Ilma
kompetentsete ja leidlike spetsialistideta, kes on täielikult kaasatud loomisse, vähenevad meie
lõppeesmärkide saavutamise võimalused.
Meie IT-meeskond on kahtlemata meie organisatsiooni selgroog.
See koosneb erinevatest kogenud ja kirglikest arendajatest koosnevast tuumikmeeskonnast, kes on
spetsialiseerunud plokiahelale, turvalisusele ja tipptasemel IT-tehnoloogiale.
Mainstoni IT-meeskond jätkab meie äri edendamist alates igapäevasest kasutajatoest kuni keeruliste
süsteemide integreerimiseni. Ja kuna tehnoloogia muutub pidevalt, on meie IT-töötajad jätkuvalt
valmis vastama krüptoennetuslike tarbijate kasvavatele nõudmistele ja olema tõhusalt konkurentidest
ees.
Mainstoni edu on saavutatud tänu õigete inimeste töölevõtmisele, kes jälgivad hoolsalt arenevat
protokolli, mis annab Mainstonile võime ületada mis tahes väljakutse.

