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Pozaplanowy urlop w związku ze zmianą kodu programowego
w sieci bitcoin i zatrzymaniem pracy giełd bitcoinowych.

Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy Państwa, że od dnia 1 do dnia 21 sierpnia 2017 roku,
fundusz inwestycyjny Atlantic Global Asset Management oficjalnie odchodzi na urlop pozaplanowy
w związku ze zmianą w dniu 1 sierpnia 2017 roku kodu programowego w sieci bitcoin i
zatrzymaniem pracy giełd bitcoinowych.
Skalowanie bitcoin poprzez wdrażanie przez największe mainingowe spółki z całego
świata nowego oprogramowania jest najważniejszym i mile widzianym wydarzeniem w roku 2017,
ponieważ obejmuje nową tendencję światową rozwoju kryptowaluty bitcoin, będącej ważnym
narzędziem finansowym dla pracy tysięcy spółek i giełd kryptowalutowych na całym świecie.
Atlantic Global Asset Management nie jest wyjątkiem, ponieważ w dniu dzisiejszym 97%
wszystkich środków pieniężnych, wykorzystywanych przez klientów spółki, to
kryptowaluty Bitcoin i Ethereum.
Oficjalnie od dnia 1 sierpnia 2017 roku o godzinie 00:00 trzy wiodące chińskie giełdy – Huobi,
BTCC i OKCoin, także szereg japońskich, amerykańskich i europejskich giełd
kryptowalutowych powstrzymują możliwość wpłaty-wypłaty oraz wymiany bicoina na całym
świecie dla wszystkich klientów i spółek partnerskich. To się wiąże z nieprzewidywalnymi
następstwami i ryzykiem zagubienia się każdych transakcji przy pracy z kryptowalutą w okresie jej
doskonalenia.
Szanowni Klienci, w związku z tym według zaleceń naszych partnerów giełd
kryptowalutowych spółka Atlantic Global Asset Management, dążąc do zabezpieczenia środków

klientów przed ewentualnymi stratami, spowodowanymi przez zakłócenia w systemie Blockchain,
także tymczasowo zawiesza swoją pracę z giełdami partnerskimi, oraz wykonywanie wszystkich
operacji finansowych wewnątrz spółki w zakresie wpłaty i wypłaty środków, i naliczenie zysku
klientom zgodnie z warunkami ich portfeli. To tymczasowe powstrzymanie pracy jest koniecznym
środkiem, ponieważ następstwa wykonywania transakcji w okresie rozszerzenia sieci bitcoinowej są
nieprzewidywalne i nie chcemy narażać na ryzyko środki finansowe naszych klientów.
W czasie stabilizacji sieci bitcoin w okresie od dnia 1 do 21 sierpnia 2017 roku klientom nie będzie
naliczany zysk zgodnie z warunkami ich portfeli, ale dlatego, żeby nie naruszać warunków
porozumienia spółki Atlantic Global Asset Management i jej klientów, termin ważności wszystkich
bez wyjątku portfeli zostanie przedłużony na okres, wynoszący 3 tygodnie.
Zwracamy Państwa uwagę, że w okresie urlopu nasz dział marketingu, także służba wsparcia
technicznego i bezpieczeństwa nadal będą pracować w zwykłym trybie. Wszystkie operacje
finansowe w zakresie wymiany wewnętrznej waluty między klientami będą realizowane
swobodnie i bez ograniczeń. Zakup produktów “Portfel inwestora” będzie realizowany w zwykłym
trybie. Wszystkie zakupione portfele zaczną działać po zakupie, zaczynając od poniedziałku nowego
tygodnia 21 sierpnia 2017 roku.
Przepraszamy uprzejmie za tymczasowe utrudnienia i dziękujemy za współpracę.
Z najlepszymi życzeniami.
Atlantic Global Asset Management.

