FAQ
FREQUENTLY ASKED QUESTION
WWW.CYRONIUM.COM

Apa Visi Cyronium?
Visi Cyronium adalah fighting social injustice. Memberikan keadilan untuk sebanyakbanyaknya kalangan dengan berlandaskan semangat untuk saling berbagi, saling
peduli, dan saling memberi. Visi ini ditopang oleh penggunaan teknologi blockchain
dan logam mulia yang menjadi latarbelakang utama penciptaan Cyronium.

Bagaimana Terwujudnya Visi Cyronium Bisa Memberi
Keuntungan Bagi Investor?
Visi dari Cyronium bisa terwujud ketika semakin banyak Cyronium yang beredar di
berbagai kalangan masyarakat. Ketika hal itu terjadi, maka semakin besar pula
dinamika pergerakan harga Cyronium. Dinamika harga ini memberi banyak peluang,
exit dan entry poin untuk para pemilik Cyronium dalam melakukan transaksi jual-beli
yang profitable. Otomatis, hal ini mendorong kenaikan permintaan Cyronium. Semakin
tinggi permintaan, harga juga akan makin tinggi. Inilah yang menjadi titik yang
menguntungkan bagi semua investor Cyronium.

Siapa Pendiri Cyronium?
Cyronium diluncurkan oleh PT Ciptalintang Aji Dana, sebuah perusahaan yang
memiliki spesifikasi di bidang precious metal dan rare earth mineral. PT ini menangani
pengelolaan jaminan fisik Cyronium, dari proses awal pembuatan, pencetakan, hingga
penyimpanan. PT Ciptalintang Aji Dana didirikan oleh Mardigu Wowiek Prasantyo,
seorang pebisnis Indonesia yang memiliki jam terbang tinggi dalam berbagai sektor
bisnis. Ia dikenal publik sebagai pendiri Rumah Yatim Indonesia, dan seorang
edukator yang telah mendidik ribuan wirausahawan dan investor Indonesia dengan
ilmu-ilmunya yang gila, inkonvensional, namun juga inovatif dan terbukti sukses.
Apabila Anda ingin mengenal lebih dalam tentang Mardigu Wowiek, Anda bisa
membuka profil beliau lengkap di https://cyronium.com/documents/profil-mardiguwowiek.pdf. Atau Anda bisa follow beliau di www.facebook.com/wowiek.
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Siapa Saja yang Boleh Membeli Cyronium?
Semua warga negara yang tinggal di wilayah yang tidak melarang jual-beli
Cryptocurrency dan Crypto Assets bisa membeli Cyronium.

Mengapa Cyronium Harus Dibuat dalam Bentuk Blockchain?
Teknologi blockchain mendukung sistem decentralized, transparan, dan anonymous.
Aset Cyronium yang berbasis blockchain akan membentuk sebuah instrumen
investasi yang lebih mudah untuk dimiliki, tanpa proses birokrasi yang berbelit-belit,
dengan biaya administrasi yang rendah.

Bagaimana Tim Cyronium Mengantisipasi Scam dan
Pencurian Koin?
Security merupakan hal yg utama dalam Cyronium. Untuk menjamin keamanan koin
Anda dan mengantisipasi scam, kami menggunakan lebih dari 3 lapis security
implementation. Security implementation yang kita gunakan di Cyroniun ini
diantaranya adalah CloudFlare, Firewall, whitelist port scanning, SSL, JWT, Operating
System hardening, etc.

Apa Kelebihan Cyronium Dibandingkan Crypto Lainnya?
Kelebihan utama adalah jaminan fisik (underlying) berupa coin yang terbuat dari
precious metal. Satu koin Cyronium bernilai 20 gram emas. Koin ini berfungsi sebagai
penjaga nilai batas bawah Cyronium, sehingga nilai koin Cyronium Anda tidak akan
turun secara drastic sampai angka 0.

Apa Bentuk Jaminan Cyronium?
Koin fisik yang terbuat dari 20 gram emas per koinnya. Tiap satu token Cyronium
memiliki jaminan satu koin fisik.
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Akankah Saya Mendapatkan Jaminan Koin Fisik?
Jaminan koin fisik akan disimpan oleh PT Santara Daya Inspiratama. Anda tidak
mendapatkan koin fisik dalam bentuk fisik.

Berapa Minimal Investasi?
Minimal investasi adalah 30.000 IDR untuk pembelian 0,001 CYRO (selama masa ICO
27 Mei 2018 sampai dengan 27 Juli 2018).

Apakah Berinvestasi Cyronium Pasti Untung?
Sama seperti investasi saham dan surat berharga lainnya, tidak ada jaminan 100%
untung. Keuntungan didapat jika harga jual lebih tinggi dari harga beli. Oleh karena
itu, pastikan untuk membeli di titik di mana ada potensi kenaikan harga.

Apa Saja yang Mempengaruhi Naik Turunnya Harga
Cyronium?
Hal-hal yang mempengaruhi naik turunnya harga Cyronium adalah jumlah
permintaan, ketersediaan koin di pasaran, sentimen pasar, pemberitaan media, dan
faktor-faktor teknis.

Bagaimanakah Mekanisme Pencairan Dana Cyronium? Ke
Mana Saja Dana Bisa Dicairkan?
Cyronium baru bisa dijual dan dicairkan setelah Initial Coin Offering selesai pada
tanggal 27 Juli 2018 melalui Santara.co.id. Bisa dicairkan melalui bank lokal, proses
1x24 jam hari kerja.
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Mengapa Cyronium Hanya Diedarkan di Satu Marketplace,
Santara?
Untuk saat ini, Cyronium hanya diedarkan di Santara untuk menjaga standarisasi
harga dan melindungi para investor dari selisih harga yang memungkinkan nilai
Cyronium mengalami penurunan.

Adakah Kemungkinan di Masa Depan Cyronium Akan
Diedarkan di Luar Santara?
Ya, setelah algoritma kami menilai bahwa harga Cyronium di pasar sudah relatif stabil,
di masa depan Cyronium akan diperdagangkan di pasar internasional. Cyronium akan
listing di market exchange internasional. Sejauh ini dalam proses proposal ke Bittrex
dan Binance. Maka dari itu, mari kita kawal bersama Cyronium ini.

Bolehkah Saya Memperjualbelikan Cyronium Tanpa Melalui
Santara, Langsung Dari Wallet ke Wallet?
Anda bisa saja melakukan metode tersebut, namun hal tersebut tidak disarankan,
karena harga yang dijual bukan harga yang resmi. Kami juga tidak bertanggungjawab
apabila ada technical error selama transaksi yang mengakibatkan
hilang/berkurangnya token Anda.

Bagaimanakah Proses Pembelian Cyronium?
Proses dimulai dengan membuat akun di www.cyronium.com. Setelah itu, Anda akan
diminta untuk mengupload beberapa dokumen untuk proses verifikasi. Setelah proses
verifikasi selesai, Anda akan menerima email pemberitahuan. Proses pembelian bisa
dilakukan segera setelah verifikasi selesai.

Melalui Apa Saya Bisa Membeli Cyronium?
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Melalui bank transfer. Akan segera di-develop media pembayaran lain seperti melalui
kartu kredit, Skrill, Neteller, Webmoney, dan Paypal.

Adakah Program Affiliate di Cyronium?
Ada. Program affiliate Cyronium ini bisa Anda manfaatkan saat Anda sudah memiliki
akun di Cyronium dan melakukan pembelian koin minimal 0,001 CYRO atau senilai Rp
30.000.

Ada Istilah Orcle Dalam Cyronium. Apakah Orcle Itu?
Orcle adalah satuan terkecil dari Cyroniu. 0,001 CYRO sama dengan 1 Orcle.
Istilahnya, 1 kilogram berat sama dengan 1 Cyro. Maka 1 gram sama dengan 1 Orcle.
Semoga bisa dipahami ya.

Adakah Batas Cyronium yang Dijual Saat Pre-Sale dan ICO?
Ada. Saat pre-sale 10.000 koin. Saat ICO 40.000 koin.

Adakah Batas Cyronium yang Beredar di Pasar?
Ada, sebanyak maksimal 50.000 koin di tahun 2018. Jumlah tersebut mungkin
bertambah di masa depan.

Adakah Kemungkinan Penambahan Koin/Token Cyronium di
Masa Depan?
Ada kemungkinan token Cyronium bertambah di masa depan. Pertambahan tiap 1
token CYRO akan diikuti dengan pertambahan 1 koin fisik yang menjadi underlying
assets.

Bagaimana Status Investasi Cyronium dalam Hukum Islam?
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Cyronium termasuk crypto assets, yang sudah dinyatakan halal oleh MUI. Menjadi
haram jika digunakan untuk hal-hal berikut:
 Murni spekulasi, bukan investasi jangka panjang
 Digunakan untuk hal-hal yang ilegal dan melanggar hukum, seperti pencucian
uang, penggelapan pajak, ataupun penipuan.
Satu lagi, Cyronium memiliki jaminan koin fisik (underlying assets) yang dinyatakan
halal dalam hukum jual-beli Islam.

Bagaimana Jika Ada Kesalahan Teknis dalam
Pembelian/Penjualan Cyronium?
Kesalahan teknis dari pihak Cyronium yang mengakibatkan berkurangnya dana atau
token Anda, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. Dana/token Anda yang
berkurang akan kami ganti, sesuai dengan refund policy yang lebih detailnya
dijelaskan di https://cyronium.com/generalterm.html

Bagaimana Jika Akun Saya Di-Hack?
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Jika akun Anda di-hack karena kelalaian pribadi, segala bentuk kehilangan dan
kerugian akan Anda tanggung. (baca lebih jauh di General Terms and Conditions
seputar “Resiko-resiko” https://cyronium.com/generalterm.html ). Kami menyarankan
untuk menyimpan password secara aman, menggantinya secara berkala, dan tidak
memberikannya kepada siapapun. Jika akun di-hack karena bobolnya sistem security
website Cyronium, kehilangan dan kerugian akan ditanggung oleh perusahaan.

Apakah Cyronium Bisa Digunakan untuk Membeli
Barang/Produk Lain?
Untuk saat ini, Cyronium murni sebagai produk investasi. Tim kami sedang
mengembangkan sebuah ekosistem di mana Cyronium bisa digunakan untuk membeli
produk dan jasa tertentu.
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Untuk Apa Penggunaan Data Saya di Cyronium?
Kami menjamin keamanan data Anda. Kami meminta data Anda untuk melindungi
investor dari hacking atau pengambilalihan Cyronium oleh pihak yang tidak
berwenang. Data diperlukan untuk menjamin proses verifikasi dan autorisasi (yang
melibatkan penjualan, pembelian, dan pencairan) benar-benar dilakukan oleh investor
yang bersangkutan.

Apakah Ada Kemungkinan Data Saya di Cyronium ke Pihak
Ketiga?
Cyronium tidak memperjualbelikan atau memberikan data pribadi Anda ke pihak
ketiga.
Jika di masa depan Cyronium masuk ke dalam sistem regulasi yang diatur oleh suatu
badan pusat, Cyronium bersedia memberikan segala bentuk informasi (nama, alamat,
nomor token, jumlah token, nilai investasi, dsb) yang diberikan oleh klien kepada
Cyronium ke badan regulator tersebut. Cyronium juga berhak memberikan informasi
seputar klien jika diminta oleh pihak berwajib, seperti kepolisian, kantor pajak,
ataupun pengadilan.

Apa Metode Marketing yang Digunakan Oleh Cyronium?
Cyronium memasarkan produknya di pasar dalam dan luar negeri menggunakan
berbagai metode, dengan penjabaran sebagai berikut:
 Press release ke media
 Digital advertising dengan Google Ads dan advertisement lainnya
 Events, seminar, workshops
 Iklan di media cetak maupun media elektronik
 Email dan SMS marketing
 Social media marketing
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Bagaimana Cyronium Mampu Memastikan Bahwa Perusahaan
Ini Tidak Menjadi Tempat Pencucian Uang?
Kami sedang dalam proses pengajuan ke Cyprus Securities and Exchange Comission
untuk mendapatkan sertifikat anti-money laundering. Kami juga terus melobi
berbagai pihak untuk melakukan verifikasi yang memastikan bahwa Cyronium berada
dalam payung hukum yang legal, yang melindungi investor maupun perusahaan.

Mengapa ICO Cyronium Tidak Terdaftar Dimanapun?
ICO tidak harus listing atau terdaftar. Bisa dilakukan secara independen. Nanti ketika
akan diperdagangkan di pasar, ada pergerakan harga, baru perlu listing. Dan kita akan
listing di Santara, masuk ke Bittrex dan Binance (dalam tahap review business
proposal).

Dalam waktu dekat, Cyronium akan masuk ke beberapa ICO list seperti berikut:
https://icoholder.com/en/cyronium-21987

Apakah ICO Cyronium Sudah Sesuai dengan Peraturan ICO
yang Sudah Ada?
Sejauh ini, belum ada lembaga yang meregulasi peraturan-peraturan seputar ICO,
kecuali beberapa negara seperti China, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Dan di
antara peraturan-peraturan tersebut, tidak ada yang menyebutkan secara spesifik
tentang platform. Contoh, yang diwajibkan harus ada oleh SEC di Amerika Serikat
untuk ICO adalah hal berikut:
 A description of the company’s properties and business purpose
 A description of the security being offered
 Information about the company’s management
 Financial statements about the company, certified by independent
accountants
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Kenapa Cyronium Tidak Terdaftar di Coinmarketcap?
Tidak semua ICO yang legal masuk ke coinmarketcap. Coinmarketcap hanyalah
website listing independen, bukan lembaga regulator yang menentukan legal atau
tidaknya ICO.
Dan tidak ada persyaratan seputar platform untuk listing di sana.
Berikut kami ambil dari kutipan website seputar persyaratan coinmarketcap :
https://coinmarketcap.com/faq/
 Must be a cryptocurrency or a crypto token.
 Must be on a public exchange with an API that reports the last traded price
and the last 24 hour trading volume.
 Must have a non-zero trading volume on at least one supported exchange so
a price can be determined.
 For market cap ranking, an accurate circulating supply figure is required
Kami juga sedang dalam proses untuk masuk ke berbagai website listing, salah
satunya CoinMarketCap. Untuk masuk ke sana, ada proses verifikasi yang tidak
instan, karena banyak hal yang perlu direview.

Apakah Cyronium Sudah Menghubungi Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)?
Kita sudah kontak ke OJK Jakarta dan Yogyakarta. Hasilnya, untuk perusahaan seperti
Cyronium tidak masuk pengawasan OJK. Cyronium tergolong mata uang crypto,
pengawasannya bukan OJK, melainkan di BAPPEBTI. Konsultasi diberikan oleh
bapak Hendro (bagian Edukasi dan perlindungan Konsumen), OJK Yogyakarta. Kita
sedang dalam proses pengurusan di BAPPEBTI, karena keputusan pemerintah
kemarin baru keluar per 1 Juni 2018.
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Apa Hubungan Coin Cyronium Dengan Coin UKM (Garamium,
Durian Coin, Dan Lainnya) Nantinya? Apakah Pemilik Coin
Cyronium Otomatis Juga Investor Coin UKM?
Hubungannya adalah : Cyronium sebagai platform, wadah pebisnis yang ingin
memblockchain-kan bisnis real-nya. Cyronium akan menyeleksi, memodali, dan
mengoptimasi pelaku bisnis tersebut sehingga untung.
Secara tidak langsung, investor Cyronium adalah investor coin UKM tersebut.
Diagramnya bisa dijelaskan seperti gambar terlampir. Setiap kali UKM tersebut ingin
melakukan penggalangan dana, mereka akan melakukan penjualan koin yang
berbasis Child Chain Cyronium. Jika ada yang ingin berinvestasi, mereka harus
membeli child chain tersebut (coin UKM). Nah, untuk beli inilah, mereka harus beli
Cyronium. Karena coin UKM hanya bisa dibeli dengan Cyronium. Makin banyak yang
dibeli, maka harga koin Cyronium akan naik.
Investor cyronium mendapat profit dari kenaikan harga Cyronium karena adanya
permintaan untuk membeli coin UKM. Pemilik coin UKM mendapat profit langsung
dari bagi hasil bisnis real yang dijalankan.

Cyronium Itu Walletnya Sudah Ada Atau Belum?
Saat ini belum ada. Wallet akan kita release versi android dan ios sebelum tanggal 27
Juli 2018 atau sebelum Initial Coin Offering Cyronium berakhir.

Kenapa Harga 1 Koin Cyronium Lebih Mahal Daripada Harga
Emas yang Dijadikan Jaminan?
Cyronium adalah crypto asset, bukan investasi emas. Yang diperdagangkan adalah
future value-nya di market exchange, yang naik dan turun seperti harga saham
berdasarkan permintaan dan penawaran.
Ketika naik, nilai future value bisa jauh lebih tinggi dari emasnya sendiri. Emas hanya
sebagai penjaga batas bawah agar kerugian tidak menyentuh angka 0.
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Untuk investasi dalam bentuk apapun, risiko kerugian pasti ada, bahkan hingga rugi
100% atau minus. Untuk meminimalisir kerugian inilah, Cyronium menggunakan
jaminan emas. Jadi, capital investor lebih safe.

Apa Platform yang Digunakan Cyronium?
Di awal pengembangannya, Cyronium menggunakan platform Ignis. Penggunaan
IGNIS (Ardor Platform) lebih karena proof of stake (energy eficient) dan konsep child
chain yang dimiliki oleh Ardor/NXT Platform. Saat ini, Cyronium sedang dalam
pembuatan infrastructure blockchain sendiri "CYRONIUM" yang mengadopsi NXT
Platform, yang akan menjadi platform untuk "child chain" cyronium pada masa
mendatang seperti : VOLKO, TREECOIN, dll.

Boleh tahu Alamat Creator Cyronium?
Boleh. Ini alamatnya : ARDOR-WZPE-QACD-2USK-4X85K. Alamat creator Cyronum
silakan bisa di cek. Coba di pranala bagian diatas, lalu pencet toggle raw data, nanti
kelihatan detilnya. Ada 1 CYRO dan 2 CYRONIUM di raw data itu.
Bisa memakai ini :
https://ardor.tools/transaction/IGNIS/c51bf89b372a5d64ab905299122ac0c1e73501
b7c4947fa2d9c25fd9cc053a96
CYRO@IGNIS. Namun kita sedang membangun infrastructure blockchain sendiri
CYRONIUM Main-Chain tidak menempel ke ARDOR lagi.

Mengenai suplay, di initial 50.000, maks 5 juta. Itu
penjelasannya bagaimana ya?
Itu satuannya NQT
1 NQT itu satu terkecil di NXT.
1 NXT = 100.000.000 NQT
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Kalau di Bitcoin satuan terkecil adalah 1 Satoshi. Untuk memahami ini, silahkan jika
ada waktu senggang bisa dilihat-lihat website NXT berikut ini :
https://nxtplatform.org/get-started/developers/

Di mana URL transaksi pembuatan CYRO sebagai sub-chain
di Platform Ardor?
Awal development Cyronium, Penggunaan IGNIS(Ardor Platform) lebih karena proof
of stake(energy eficient) dan konsep child chain yg di miliki oleh Ardor/NXT Platform
serta cost efficient.
Saat ini, Cyronium sedang dalam pembuatan infrastructure blockchain sendiri
"CYRONIUM" yang adopsi NXT Platform, yang akan menjadi platform untuk "child
chain" cyronium pada masa mendatang seperti : VOLKO, TREECOIN, dll.

Jadi, sebagai Cyronium sebagai sub-chain belum ada?
CYRO@IGNIS sudah ada, sudah terbit. Namun belum di distribusikan. Karena parallel
kita sedang membangun infrastructure blockchain sendiri. CYRONIUM sebagai
MainChain.

Mungkin maksudnya CYRONIUM sebagai parent-chain, yang
kelak dibuatkan child-chain di bawahnya?
Yes. Cyronium adalah parent chain atau mainchain. Kita akan release CYRONIUM di
Mainchain. Bukan di ardor lagi. Address yang disebutkan tadi itu adalah address awal
ketika kita belum punya mainchain. Kita membuat infrastructure blockchain sendiri
CYRONIUM. Adopsi NXT Platform. Progress sekarang ini sedang testing di test-net.
URL once deployed di production, nanti akan di share menyusul.

Yang saya pahami, Cripto menyusut otomatis untuk menjaga
nilainya. Misalnya, kita beli 300 coin, bisa setahun lagi
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menyusut jadi 270 coin. Kedua, masalah provider (bank cripto
tempat kita menyimpan coin). Masih bingung. Aman tidaknya?
Terimakasih pertanyaannya yang sangat bagus. Untuk menjaga nilai, tidak selalu
diikuti oleh pengurangan jumlah. Bitcoin misalnya, yang jumlahnya terus naik, begitu
juga nilainya. Cyronium juga akan mengambil rute yang sama.

Bagaimana mekanisme withdrawal? Apakah harus berupa
koin cyro? Misalnya, Cyronium dalam waktu 8 bulan sukses
besar. Nilainya berlipat sepuluh sehingga 1 Cyronium = 300jt
IDR. Is there any way, bisakah kita withdraw IDR nya saja
tanpa harus mengambil koin nya? Karena dalam 8 bulan, nilai
emas kecil kemungkinan untuk berlipat 10. Atau sebaliknya,
jika kita investasi senilai 10 juta kan sudah menjadi 100 juta.
Apa tidak bisa tarik koin Cyronya mengingat nilainya yang
jauh di bawah 100 juta? Mungkin sekitar 15 jutaan saja.
Walaupun 100jt itu hanya senilai 0.3 CYRO.
Bisa. Bahkan konsep withdrawal sebenarnya adalah withdrawal dari nilai token. Jika
yang di withdraw adalah koin emas, user akan kehilangan hak atas token CYRO-nya.

Bagi investor mencapai 1 CYRONIUM, investasinya
terlindungi batas bawahnya dengan nilai emas senilai 20gram.
Bagaimana dengan investor yang belum senilai 1 CYRONIUM?
Sebenarnya akan sama-sama terlindungi. Mekanismenya, ketika jatuh di bawah harga
emas, physical coin yang digunakan sebagai batas bawah akan di jual. Setelah itu,
digunakan untuk membeli token CYRO di pasaran, untuk menaikkan nilainya lagi. Dan
untuk menjual tokennya, user tidak harus punya nilai bulat 1 CYRO.

Saya membaca berita bahwa BAPPEBTI (Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi) telah resmi menetapkan
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uang kripto sebagai subjek perdagangan berjangka. Dan saya
juga sudah membaca berita bahwa Cyronium sudah
menempuh jalur untuk bisa terdaftar di Bappebti per 5 Juni
2018. Apakah saat ini sudah ada update saat ini?
Sudah ada update terbaru. Pada hari Rabu, 27 Juni 2018, kami sudah mendapatkan
konfirmasi dari Bappebti Bagian Penguatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk
saat ini, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam dunia Cryptocurrency belum
bisa mengajukan perijinan. Karena, dari Bappebti sendiri belum ada aturan turunan
yang mengatur tentang Perijianan Crytocurrency.
Perijinan ini sedang dalam tahap bahasan internal Bappebti. Jadi, dari Bappebti belum
bisa membantu untuk mengeluarkan izin sampai ada Aturan Turunan yang mengatur
tentang Crytocurrency

Di FAQ disebutkan bahwa investor akan mendapatkan
keuntungan hanya dari kenaikan harga. Memang begitu ya?
Ada penjelasan bahwa ada dividen 6 bulan sekali. Apakah
informasi ini salah atau benar?
Terimakasih atas pertanyaannya. Kalau dari koin Cyroniumnya memang tidak ada
deviden, ada devidennya itu dari koin lain yang dibeli melalui Cyronium.
Contohnya, misalnya yang disebutkan di whitepaper akan ada project koin Volko.
Volko ini adalah koin untuk mendanai usaha UKM. Kalau Anda berinvestasi di Volko,
Anda membelinya harus menggunakan koin Cyronium.
Ketika usahanya jalan, Anda akan mendapatkan deviden dari Volko-nya. Semakin
banyak orang yang minat investasi di Volko, otomatis semakin banyak orang butuh
Cyronium. Karena, investasi di situ harus memakai Cyronium.
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Jadi, kalau Anda menabung Cyronium yang banyak sekarang, nanti kalau sudah
masuk market, orang yang mau investasi di Volko, Tree Coin, atau project investasi
lainnya, akan mencari dan membeli Cyronium ke Anda dan rekan-rekan lainnya yang
sudah memiliki Cyronium saat ini.
Jadi kalau memiliki Cyronium sekarang, Anda bisa mengambil keuntungan dari :
1. Dari menjual Cyroniumnya ke orang yang akan investasi di Volko, treecoin dan
lain-lainnya. Di sini Anda mendapatkan untung dari selisih.
2. Bisa juga Anda sendiri yang investasikan Cyronium yang Anda memiliki ke Volko
itu. Di sini, Anda mendapatkan keuntungan dari deviden.

Apakah Cyronium Ada Rencana di Masa Depan untuk Listing
di Market Selain SANTARA?
Ada. Cyronium akan listing di market exchange internasional. Sejauh ini dalam proses
proposal ke Bittrex dan Binance. Maka dari itu, mari kita kawal bersama Cyronium ini.

Saya Pemula Tentang ICO dan Saya Khawatir Diiming-Imingi
Proyeksi Kenaikan yang Begitu Besar dan Ujung-Ujungnya
Berakhir Scam. Bagaimana?
Kami menyarankan, kepada semua investor, untuk tidak berinvestasi dalam ICO
sebelum paham akan konsep, cara kerja, risiko, proyeksi keuntungan, dan dasar-dasar
crypto asset. Hal ini tercantum dalam terms and conditions di website kami, sebelum
pendaftaran. Berinvestasi tanpa memahami hal-hal di atas bisa mengakibatkan
kehilangan sebagian capital (modal) Anda. Jika ada yang belum dipahami seputar
investasi atau crypto asset pada umumnya, silakan menghubungi customer service
kami.
Mari kita bersama-sama saling menjaga iklim investasi ICO di Indonesia agar selalu
kondusif. Kita kawal bersama agar semua kemungkinan scam bisa diminimalisir, dan
kesejahteraan investor bisa tercapai.
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Kantornya Cyronium Ada Dimana?
Kantor Cyronium ada dua. Kantor pertama ada di Jakarta. Ini adalah kantor khusus
marketing dan partnership Cyronium. Anda bisa mengunjungi kantor Jakarta di
International Financial Centre Lantai 15 Jl. Jend. Sudirman No.Kav 22, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta.
Kantor kedua Cyronium ada di kota Yogyakarta. Ini adalah kantor khusus technology
dan development. Lokasi tepatnya berada di Jl. Patukan no.35, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55294.

Baik, terimakasih atas FAQ-nya.
Sama-sama. Semoga membantu menjawab. Pesan kami, pahami sampai benar benar
paham tentang Cyronium ini. Kita belajar bareng-bareng. Apabila ada pertanyaan lain
yang belum terjawab di FAQ ini, nanti akan diupdate lagi.
Terimakasih.
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