
MILLION FINANCE TOKEN

O white paper do projeto mais seguro
do mercado.



Resumo:

A Million Finance Token é uma moeda descentralizada com objetivos 
muito simples e claros que faram toda a diferença no atual mercado de
criptomoeda mundial. A Million Finance Token mostrará através de seu
projeto que é possível oferecer SEGURANÇA, TRANSPARÊNCIA e LUCRO
para a COMUNIDADE e indo muito além disso possibilitando no futuro a

mineração de nossa moeda por meio de aplicativo!
 

Levaremos assim rentabilidade não apenas para a nossa comunidade mais
também para toda e qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo

bastando ter acesso a um celular e internet.
 

Para explicar melhor e de forma muito clara mostraremos nesse white
paper todos os diferenciais que mostraram sem dúvida que somos a

moeda mais segura do mercado, muito há frente de todos os tokens em
circulação e muito mais confiável que várias moedas em circulação no

mercado cripto.
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Segurança:
Quando pensamos no mercado de tokens de hoje lembramos o

quanto é difícil de termos três coisas que são essenciais para
qualquer holder: SEGURANÇA, TRANSPARÊNCIA E LUCRO.

Pensando especialmente nesse estilo de investidor a Million
Finance Token criou as condições perfeitas para dar

rentabilidade de longo prazo sem a preocupação com golpes ou
com pessoas mau intencionadas.

Nossa principal medida no quesito SEGURANÇA foi fazer  o óbvio,
TRANCAR A LIQUIDEZ mais diferente de qualquer token nossa

tranca é de 100 ANOS! 
Isso significa dizer que ninguém nem mesmo nossos

programadores podem tentar fazer qualquer alteração que
prejudique nossa comunidade. 
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Transparência
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Não iria adiantar muito termos tanto segurança
e ser um projeto nebuloso, pensando nisso

colocamos todas as informações necessárias ao
alcance de todos a qualquer hora, basta ir em

nossa comunidade no Telegram e digitar "/" mais
a informação desejada, automáticamente você a

terá para checagem completa!

✅CONTRATO DA MILLION FINANCE TOKEN
0xbb09ebe9aed0e6260e445c2ff2ccf01d97a11935

✅ número do processo de tranca da liquidez 
https://app.unicrypt.network/amm/pancake-

v2/pair/0x1182683f482c46a9db7099960b7d219bbe551634

✅CARTEIRA DE QUEIMA DE 5% AUTOMÁTICA
https://bscscan.com/token/0xbb09ebe9aed0e6260e445c2ff2

ccf01d97a11935?
a=0x0000000000000000000000000000000000000000

✅CONSULTAR CARTEIRA DE QUEIMA MANUAL 
https://bscscan.com/token/0xbb09ebe9aed0e6260e445c2

ff2ccf01d97a11935?
a=0x000000000000e000000000000000000000000000
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Lucro através da QUEIMA
Nossa tranca nos faz o projeto mais o seguro do mercado, nossa

transparência nos torna realmente diferenciados, porém todo bom
INVESTIDOR no mercado cripto sabe que o principal objetivo é o

lucro, e a Million Finance Token fez também o diferente nesse
quesito. 

 
Em cada transação de compra ou venda de nosso token é

QUEIMADO 5% do valor da transação, sem qualquer tipo de
redirecionamento para programadores, desenvolvedores ou

marketing.
 

Todo valor é totalmente QUEIMADO o que faz a escassez do token
aumentar 24 horas por dia, aumentando assim o valor do token no

mercado de forma muito acelerada e saudável! 
 

Nosso supply inicial foi de 1.000.000.000.000.000 ( um quadrilhão )
de tokens, logo no lançamento foi realizada uma queima manual de

285.000.000.000.000 ( duzentos e oitenta e cinco trilhões ) e até o
momento em que esse white paper está sendo produzido mais de
182.000.000.000.000 ( cento e oitenta e dois trilhões ) de tokens já

foram queimados de forma automática em apenas 30 dias! 
 

Sendo assim só em nosso primeiro mês de projeto já foi queimado
quase 50% do nosso supply total!

 
Lembrando que tudo isso pode ser acompanhado em tempo real

como demonstrado na página anterior!
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Nosso roteiro
Dia 02/07/2021 lançamento da Million Finance Token e queima de 285.000.000.000.000 (

duzentos e oitenta e cinco trilhões ) de tokens. 
 

Dia 30/07/2021 tranca de nossa liquidez por 100 anos.        
 

Ao batermos metas:
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Ainda sem a data oficial para o lançamento outro diferencial de
nosso projeto futuro é o nosso app de mineração da Million

Finance Token, que possibilitará a qualquer pessoa em qualquer
lugar no mundo ter acesso a nossa moeda, dando na

oportunidade para todos poderem ter LUCROS com SEGURANÇA
e TRANSPARÊNCIA. 

 
Nosso APP será o último passo deste primeiro roteiro que
estamos seguindo, abrindo novas fases em nosso projeto! 
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Nossas redes sociais:

✅Site da Million Finance Token
https://millionfinancetoken.com

✅ Instagram da Million Finance Token 
 https://www.instagram.com/millionfinancetoken

✅Twitter da Million Finance Token 
https://twitter.com/millionfinance1?s=09

✅Nosso grupo do Telegram     
 https://coinsniper.net/coin/6301

https://coinhunters.cc/tokens/MILLIONFINANCETOKEN
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