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Whitepaper ini dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi dan untuk menyajikan Zipmex 

Tokens (ZMT) kepada calon pemegang ZMT. Informasi di bawah ini mungkin tidak 

lengkap dan tidak menyiratkan elemen hubungan kontraktual. Satu-satunya tujuan dari 

Whitepaper ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan wajar guna 

memungkinkan analisis perusahaan dan ZMT yang mendalam. 

ZMT bersifat spekulatif dan melibatkan risiko dan ketidakpastian tingkat tinggi, mohon 

untuk melihat bagian hukum untuk informasi dan ketentuan tambahan tentang ZMT. 

Dokumen ini adalah dokumen pemasaran dan tidak dimaksudkan untuk mengikat 

secara hukum. Dokumen ini tidak boleh dianggap sebagai prospektus atau ajakan untuk 

berinvestasi, dan dengan cara apa pun bukan penawaran atau ajakan untuk membeli 

(atau menjual) investasi apa pun di yurisdiksi mana pun, dan tidak boleh ditafsirkan 

demikian. Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan rekomendasi bagi siapa pun 

untuk membeli ZMT. 

Pernyataan tertentu yang terkandung dalam dokumen ini dapat merupakan pernyataan 

berwawasan ke depan atau perkiraan peristiwa atau rencana di masa mendatang. 

Pernyataan atau informasi berwawasan ke depan tersebut melibatkan risiko dan 

ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui, yang dapat menyebabkan peristiwa 

aktual berbeda. Pernyataan atau informasi berwawasan ke depan tersebut sebaiknya 

tidak diandalkan.

Badan pengatur di yurisdiksi mana pun tidak memeriksa atau menyetujui Whitepaper ini 

atau bagian daripadanya. Zipmex atau pihak lain belum atau tidak akan mengambil 

tindakan untuk mengupayakan pemeriksaan atau persetujuan tersebut berdasarkan 

hukum, peraturan, atau aturan di yurisdiksi mana pun. Publikasi Whitepaper ini tidak 

menyiratkan dengan cara apa pun bahwa hukum, peraturan, atau aturan di yurisdiksi 

mana pun telah dipatuhi. 

Lihat juga penafian lain di bagian 5. 

Penafian
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1.1.2. Zipmex 

Zipmex adalah bursa aset digital terkemuka di Asia Pasifik, dengan operasi di beberapa 

yurisdiksi, termasuk Australia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Zipmex saat ini 

beroperasi di bawah pembebasan dan sedang mengajukan lisensi untuk memberikan 

layanan di Singapura, serta diatur atau dilisensikan di yurisdiksi lain. Visi Zipmex adalah 

menjadi penyedia layanan dan peluang aset digital aman yang terkemuka, serta pelopor 

platform untuk memungkinkan aset digital relevan dengan kehidupan sehari-hari 

pengguna kami.

1.1 Ringkasan Eksekutif

Zipmex Token (ZMT) adalah aset digital ERC-20 yang diperdagangkan yang 

merupakan bawaan ekosistem Zipmex. Ini merupakan token utilitas yang dirancang 

untuk memberikan manfaat bagi ekosistem dan memungkinkan akses ke peluang yang 

menarik, serta produk dan layanan inovatif di ruang aset digital.

Pemegang ZMT memiliki akses ke berbagai manfaat ekosistem di Zipmex Exchange, 

seperti peningkatan bonus yang diperoleh untuk aset digital yang mereka setorkan ke 

dompet Zipmex, serta biaya yang lebih rendah untuk Zipmex Exchange. 

Selain bonus pendapatan tambahan untuk aset digital yang terkunci di program 

ZipLock kami, pemegang ZMT akan dapat berpartisipasi dalam program hadiah, 

seperti ZLaunch, yaitu mereka dapat memperoleh token baru sebagai hadiah. 

Selain manfaat dan peluang ekosistem Zipmex, dalam program pembayaran Zipmex, 

yaitu ZipSpend, pengguna tidak hanya dapat melakukan pembayaran elektronik 

dengan ZMT menggunakan kode QR dengan mitra merchant, tetapi juga dapat 

menggunakan Zipmex Card yang diterbitkan dalam program ZipSpend untuk 

memperoleh imbalan menarik ketika melakukan pembayaran di ZMT. 

Selanjutnya, pengguna dapat menggunakan ZMT untuk menebus produk edisi 

terbatas dan memperoleh akses ke pengalaman eksklusif di ZipWorld, platform gaya 

hidup kami yang baru diluncurkan. Di masa mendatang, pengguna juga dapat membeli 

dan memperdagangkan NFT yang dapat ditagih yang dipilih bersama mitra kami di 

platform ZipWorld. 



1.2.1 Peluang Pasar

Pasar aset digital telah memperoleh momentum dalam beberapa tahun 

belakangan ini saat transformasi digital menyatukan masyarakat di seluruh dunia 

melalui transfer uang yang lancar, pembayaran elektronik tanpa hambatan, dan 

program simpan pinjam aset digital yang disruptif. Pasar mata uang kripto telah 

menunjukkan pertumbuhan pesat karena telah mencapai rekor kapitalisasi pasar 

tertinggi sekitar 2 triliun dolar AS pada April 2021*, dan diperkirakan akan terus 

tumbuh secara eksponensial. Selain itu, pasar aset digital semakin diterima oleh 

masyarakat umum karena peraturan terkait produk dan layanan aset digital 

semakin jelas. 

Selain mata uang kripto, kami juga melihat semakin banyak penggunaan dan 

peluang terkait NFT atau Token yang Tidak Dapat Dipertukarkan. NFT adalah 

produk yang relatif baru dengan nilai pembelian lebih dari $2 miliar untuk NFT 

(token yang tidak dapat dipertukarkan) pada kuartal 1 2021. Pertumbuhan di 

sektor NFT yang pesat ini menunjukkan peluang besar bagi Zipmex untuk terjun 

dan bekerja dengan berbagai mitra bisnis untuk menawarkan item eksklusif yang 

memberikan manfaat bagi pengguna kami. 

1.2 Ikhtisar Industri Aset Digital



1.2.2 Tantangan

Tantangan terbesar yang dihadapi blockchain dan industri aset digital mencakup 

fluktuasi volume perdagangan dan adopsi massal teknologi blockchain. Kapitalisasi 

pasar mata uang kripto meningkat pesat pada semester pertama 2021 yang 

memecahkan rekor tertinggi sebesar 2,5 triliun dolar AS, dengan harga Bitcoin 

mencapai 64.000 dolar AS. Meskipun nilai pasar mata uang kripto mencapai rekor 

baru, kami masih melihat bahwa investor keuangan tradisional mengalami kesulitan 

untuk mendiversifikasi portofolio mereka ke mata uang kripto tanpa hambatan dan 

memberikan kepercayaan pada investasi mata uang kripto. Oleh karena itu, Zipmex 

berupaya untuk mengedukasi dan mendukung investor tradisional dengan 

menyediakan pengalaman yang mudah dan tanpa hambatan untuk memperoleh 

paparan terhadap mata uang kripto dan aset digital lainnya. 

Selain itu, pasar untuk mata uang kripto masih terkonsentrasi pada use case trading 

dan investasi karena berbagai hambatan teknis. Zipmex bertujuan mengembangkan 

use case untuk mata uang kripto di luar hal-hal di atas dan menghubungkan 

pengguna mata uang kripto dengan use case dan pengalaman di dunia nyata. 

Tantangan lain yang dihadapi oleh sebagian besar perusahaan blockchain dan aset 

digital mencakup penipuan dan keamanan siber. Di Zipmex, kami berupaya 

mengatasi ini dengan berinvestasi dalam solusi keamanan terbaik di kelasnya. 

Tidak adanya kejelasan dalam kerangka hukum dan peraturan merupakan salah 

satu tantangan terbesar untuk adopsi mata uang kripto bagi masyarakat dan 

operasi bursa aset digital di industri. Namun demikian, kami meyakini bahwa 

pengembangan aturan dan peraturan global akan memungkinkan peningkatan 

kepastian dan legitimasi aset digital, yang akan membantu mewujudkan penerimaan 

global dan adopsi massal industri aset digital. 

*Chavez-Dreyfuss, G. (2021, April 5). Crypto market CAP surges to record $2 Trillion, bitcoin at $1.1 trillion. Reuters ; 

https://www.reuters.com/article/us-crypto-currency-marketcap-idUSKBN2BS1I7  
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2.1. Ikhtisar dan Peta Jalan Zipmex

ZMT dirancang untuk meningkatkan dan mempromosikan ekosistem Zipmex, 

serta untuk memberikan penghargaan dan manfaat bagi anggota komunitas 

Zipmex. Bagian berikut dalam Whitepaper ini memperkenalkan ZMT secara lebih 

terperinci :

2. Zipmex Token (ZMT)

Sejak didirikan pada tahun 2018, Zipmex terus berinovasi dengan tujuan untuk menawarkan 

pengalaman aset digital dan mata uang kripto terbaik bagi penggunanya. Sebagai bagian 

dari strategi kami yang berkembang, Zipmex meluncurkan ZMT, aset digital ERC-20 yang 

diperdagangkan dan merupakan bawaan dari ekosistem Zipmex pada Desember 2020. 

Zipmex berencana untuk terus mengembangkan beragam produk dan use case baru bagi 

pengguna Zipmex dan pemegang Zipmex sebagaimana diuraikan dalam peta jalan berikut. 

Perincian lebih lanjut mengenai produk-produk ini tersedia di bagian 2.2 Utilitas Token. 

Nama Token

Standar Teknis

Persediaan Token

Zipmex Token (ZMT)

ERC-20

200 Juta ZMT



2.1.1 Peta Jalan Pengembangan ZMT

2020

2021

2022

Q1

Q2

- ZMT diluncurkan dan terdaftar di Zipmex Exchange di  

   Singapura, Thailand, Indonesia, dan Australia pada tanggal  

   17 Desember 2020

- Peluncuran ZipUp

- Peluncuran ZipLock

- Peluncuran ZipSpend

- Aktifasi Manfaat Ekosistem Zipmex

- Peluncuran ZipStock

- Ekspansi berkelanjutan jumlah mitra merchant  

   dalam program ZipSpend

Q3

Q4

- Peluncuran ZipWorld

- Peluncuran ZLaunch

- Peluncuran Zipmex Card dalam Program ZipSpend

- Peluncuran ZipWorld NFT

- Pendaftaran ZMT di Bursa lain

- Peluncuran ZipLend



ZipSpend and the Zipmex Card 
ZipSpend adalah program pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk 

melakukan pembayaran elektronik dengan aset digital, termasuk ZMT dengan 

menggunakan kode QR dengan mitra merchant. Pengguna juga akan mampu 

menggunakan Zipmex Card dan memanfaatkan aset digital, termasuk ZMT untuk 

pembayaran di seluruh dunia, dengan akses ke 70 juta merchant di jaringan 

global Visa. Zipmex terus menambah jumlah mitra merchant dalam program 

ZipSpend.

ZipStock
ZipStock memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual saham berbasis 

token dan saham fraksional berdasarkan bagian saham perusahaan tercatat 

(underlying stock) melalui mitra berlisensi kami. Zipmex juga berencana untuk 

memperkenalkan ZMT sebagai trading pair dengan saham berbasis token.

ZipWorld dan ZipWorld NFT
ZipWorld adalah platform gaya hidup di mana pengguna menggunakan ZMT 

untuk menebus produk edisi terbatas dan memperoleh akses ke pengalaman 

eksklusif. Pengguna juga dapat membeli NFT yang dapat ditagih yang dipilih 

bersama mitra kami di platform ZipWorld, dan memperdagangkan NFT di 

lokapasar sekunder ZipWorld.

2.2. Utilitas Token

 ZMT adalah token digital bawaan ekosistem Zipmex. ZMT memberikan manfaat 

ekosistem Zipmex dan peluang yang menarik, produk dan layanan inovatif di bidang 

aset digital.

Zipmex terus mengembangkan use case ZMT. Ketersediaan produk dan layanan 

tertentu di setiap pasar bergantung pada strategi bisnis Zipmex, serta aturan dan 

peraturan hukum di yurisdiksi yang relevan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tarif bonus ZipUp dan ZipLock terbaru, kunjungi: 

https://zipmex.com/en/earn

ZipUp  ZipUp memungkinkan pemegang ZMT untuk memperoleh bonus untuk aset  

  digital mereka yang disimpan dalam akun perolehan fleksibel mereka dengan  

  pembayaran harian. 

ZipLock ZipLock memungkinkan pemegang ZMT untuk memperoleh bonus    

  tambahan untuk aset digital mereka yang disimpan dalam akun pendapatan  

  berjangka mereka.



2.3. Alokasi Token dan Jadwal Vesting

Total persediaan ZMT dalam ekosistem Zipmex adalah 200.000.000, dan 66.000.000 ZMT 

diharapkan akan beredar pada akhir 2021. Meskipun total pasokan token dibatasi, 

permintaan ZMT diperkirakan akan tumbuh dan ekosistem dan use case untuk token akan 

terus berkembang. Di bawah ini adalah rencana alokasi dan distribusi ZMT yang dapat 

berubah sesuai dengan rencana pengembangan ZMT :

ZLaunch
ZLaunch memungkinkan pemegang ZMT untuk memperoleh token baru sebagai 

imbalan, sebelum pendaftaran token tersebut di Zipmex Exchange. Zipmex bertujuan 

untuk bermitra dengan proyek token berkualitas tinggi untuk menawarkan beragam 

token untuk diperoleh pengguna. 

ZipLend
Pengguna akan dapat meminjam dana dengan menjaminkan aset digital yang mereka 

miliki di Zipmex, dengan pemegang ZMT memperoleh manfaat suku bunga pinjaman 

yang lebih rendah.

Manfaat Ekosistem Zipmex
Pemegang ZMT memiliki akses ke berbagai manfaat ekosistem di Zipmex Exchange, 

seperti diskon biaya trading, tarif ZipUp yang lebih tinggi, dan imbalan yang menarik 

saat melakukan pembayaran di ZMT. 

200 Juta Total
Suplai ZMT

76 Juta 38%

33%

29%

Pengembangan Komunitas

66 Juta
Penjualan Treasury dan Privat

58 Juta
Tim, Mitra, Penasihat, dan 
Investor Awal 

2021 - 2024 Peta Suplai ZMT



Pengembangan Komunitas 
Alokasi ZMT untuk tujuan pengembangan komunitas dan untuk pemberian imbalan. Ini 

memungkinkan upaya promosi dan pelibatan komunitas berkelanjutan guna 

mengembangkan komunitas pemilik dan pengguna ZMT di berbagai pasar dan segmen 

target. Ini akan didistribusikan dalam bentuk airdrop, rabat, imbalan, dan cashback bagi 

pengguna yang terlibat dalam aktivitas komunitas di Zipmex, termasuk distribusi bonus 

melalui ZipUp dan ZipLock. 

Penjualan Treasury dan Privat
Alokasi ZMT untuk tujuan penjualan treasury dan privat.

Tim, Mitra, Penasihat, dan Investor Awal 
Alokasi ZMT untuk penjualan privat awal untuk ZMT, serta imbalan Zipmex untuk tim, 

mitra, dan penasihat kami. Di setiap yurisdiksi di tempat Zipmex beroperasi, mitra, 

penasihat, dan investor awal kami telah mendukung ZMT dalam membantun kemitraan 

ekosistem, mengembangkan tata kelola perusahaan yang kuat, dan mewujudkan nilai 

strategis yang tinggi. Untuk memastikan dedikasi tim yang berkelanjutan terhadap 

perkembangan dan pertumbuhan ZMT, token ZMT diberikan sebagai insentif.
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3.2. Proposisi Nilai

3.1. Visi

Zipmex adalah bursa aset digital terkemuka yang bertujuan mengedukasi, menumbuhkan 

gairah, dan memperkaya pengguna dengan aset digital melalui platform kami. Perusahaan 

adalah platform kekayaan alternatif yang bertujuan memberikan pengalaman lebih dari 

sekadar keuangan tradisional. Zipmex memelopori serangkaian produk aset digital 

inovatif, termasuk akun penghasilan, dan dengan peluncuran token aset digital bawaan 

Zipmex, Zipmex bertujuan menyediakan peluang dan manfaat tanpa tanding bagi 

pengguna dan komunitas ZMT.

3. Zipmex

Suit produk lengkap
Mulai dari perdagangan, investasi, simpanan, penghasilan, hingga pembelanjaan, 

Zipmex menawarkan suit produk aset digital yang lengkap bagi penggunanya.

Tarif kompetitif 
Zipmex Exchange menawarkan likuiditas yang tinggi, spread rendah, setoran dan 

penarikan fiat instan di platform Zipmex tanpa hambatan.

Keamanan
Zipmex mengamankan aset digital pengguna dengan solusi kustodian tingkat institusi 

untuk memastikan keamanan aset mereka di Zipmex.

Status kepatuhan 
Zipmex mengupayakan/telah memperoleh lisensi dan persetujuan yang diperlukan 

dari otoritas terkait dan telah bekerja sama dengan badan pemerintah untuk 

memastikan bahwa kami mematuhi peraturan yang berlaku. Di bawah ini adalah 

rangkuman status lisensi dan kepatuhan kami:  

Multiyurisdiksi
Zipmex adalah bursa aset digital terkemuka di Asia Pasifik, dengan operasi di beberapa 

yurisdiksi, termasuk Singapura, Thailand, Indonesia, dan Australia. Zipmex menargetkan 

pelanggan di wilayah dan secara global, serta menawarkan fiat trading pairs di Zipmex, 

termasuk USD, SGD, AUD, THB, dan IDR.



Thailand 

Mendapatkan lisensi dari dan diatur oleh 

Komisi Sekuritas dan Bursa di Thailand 

sebagai bursa aset digital

Singapore

Dibebaskan berdasarkan Undang-Undang 

Layanan Pembayaran (Payment Services 

Act/PSA) dengan Otoritas Moneter 

Singapura (Monetary Authority of Singapore) 

(dalam proses pengajuan lisensi PSA)

Indonesia

Terdaftar di BAPPEBTI (Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi) sebagai 

perusahaan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

Australia

Terdaftar di Pusat Laporan dan Analisis Transaksi 

Australia (Australian Transaction Reports and 

Analysis Centre/AUSTRAC) sebagai penyedia 

layanan bursa mata uang digital

Jakarta, Indonesia

Singapore

Bangkok, Thailand

Sydney, Australia



3.3. Ekosistem Mitra Strategi

3.4. Tim 
   

Seiring dengan bertambahnya anggota tim kami, untuk profil dan informasi terkini tentang 

tim kami, lihat: https://zipmex.com/th/en/about-us/
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Zipmex akan memanfaatkan platform aset digital kami yang diatur sepenuhnya untuk 

merevolusi cara masyarakat mengatur dan menumbuhkan keuangan mereka. Program 

KYC terbaik kami memastikan bahwa pengguna dapat bergabung dengan mudah dan 

memperoleh aset digital dengan cara yang aman. Kemudian, pengguna dapat berin-

vestasi dalam produk yang menarik dan inovatif, serta memperoleh imbalan ketika 

melakukan pembayaran elektronik dengan aset digital.

 

Saat ini, Zipmex beroperasi di empat negara, yaitu Singapura, Australia, Indonesia, dan 

Thailand. Keberhasilan peluncuran ZMT adalah pencapaian terbesar perusahaan 

untuk menyempurnakan ekosistem Zipmex. Pemegang ZMT saat ini menerima man-

faat ekosistem dengan tarif bonus yang lebih tinggi, diskon biaya perdagangan, dan ke 

depannya, mereka dapat memperoleh token proyek baru, serta memperoleh manfaat 

tambahan dari mitra merchant kami.

 

Selain itu, seiring upaya kami untuk menjadikan Zipmex lebih dari sekadar bursa aset 

digital agar menjadi bank aset digital terkemuka, kami juga akan mempromosikan 

ZMT melalui media arus utama dan pemengaruh untuk menambah terus meningkat-

kan jumlah anggota komunitas pemegang dan pengguna ZMT di tingkat global.

4. Konklusi
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5.1 Penafian Informasi Whitepaper

 Whitepaper ini dimaksudkan hanya untuk menyediakan informasi umum dan 

dokumentasi bagi pembaca. Anda tidak diperkenankan menganggap informasi apa pun 

dalam Whitepaper ini sebagai saran hukum, saran bisnis, saran finansial, atau saran apa 

pun. Anda menanggung sendiri risiko dari setiap tindakan yang diambil berdasarkan isi 

Whitepaper ini. 

5. Penafian Hukum

Terjemahan Whitepaper
Versi Whitepaper ini merupakan terjemahan dari versi bahasa Inggris. Terjemahan disediakan 

hanya sebagai alat bantu bagi pembaca untuk memitigasi pertentangan antara versi bahasa 

Inggris dan versi terjemahan dari Whitepaper ini, versi Bahasa Inggris akan diutamakan. Jika 

Anda menemukan perbedaan, laporkan secara langsung ke Zipmex.

Risiko dalam memperoleh/memiliki ZMT
Pemegang ZMT dan/atau aset digital lainnya yang diperoleh melalui Zipmex akan menemukan 

fluktuasi harga dan nilai yang luas dan tidak dapat diprediksi. Investor harus memahami bahwa 

ZMT dan/atau aset digital lain yang diperoleh melalui Zipmex dapat mengakibatkan kerugian 

uang dan/atau nilai. Tidak ada jaminan simpanan atau perlindungan lain yang tersedia untuk 

ZMT. Pemegang ZMT juga tidak dapat memulihkan nilai ZMT jika Zipmex mengalami kegagalan 

atau serangan keamanan siber. 

Pembelian dan penggunaan ZMT tidak boleh dilakukan secara spekulatif. ZMT dapat 

dipengaruhi oleh teknologi yang berkembang, termasuk tetapi tidak terbatas pada komputasi 

kuantum. Terobosan teknologi ini dapat mengakibatkan penerobosan keamanan dan/atau 

pencurian. 

Kewajiban Pajak 
Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya untuk menentukan pajak, jika ada, yang berlaku 

untuk transaksi yang dilakukan dengan ZMT dan perdagangan atau transaksi yang dilakukan 

melalui Zipmex. Pemilik atau kontributor Zipmex TIDAK bertanggung jawab untuk menentukan 

pajak yang berlaku untuk transaksi yang dilakukan di ZMT atau perdagangan yang dilakukan 

melalui Zipmex di yurisdiksi mana pun. Zipmex tidak membenarkan, menyarankan, atau secara 

sengaja memfasilitasi penghindaran pajak dalam bentuk apa pun atau di yurisdiksi mana pun.

Tidak Ada Jaminan 
Semua konten, data, sumber daya, dan layanan yang disediakan dalam Whitepaper ini dan di 

Zipmex disediakan “sebagaimana adanya” tanpa jaminan apa pun.



Batasan Kewajiban 
Kecuali jika diwajibkan oleh hukum, pemilik dan/atau kontributor Whitepaper ini dan 

platform Zipmex tidak bertanggung jawab atas kehilangan data, kehilangan keuntungan, 

kehilangan penggunaan, atau kerugian, denda, dan pelanggaran terkait informasi dalam 

Laporan Informasi ini atau di platform Zipmex.

Penjualan Token
Regulator mengawasi perusahaan dan prosedur terkait mata uang kripto dan aset digital. 

Setiap orang yang ingin memperoleh ZMT harus memahami bahwa model bisnis Zipmex 

dan informasi dalam penafian ini dapat mengubah atau memerlukan perubahan akibat 

persyaratan peraturan dan/atau kepatuhan dari yurisdiksi mana pun. Dalam situasi ini, 

setiap orang yang ingin memperoleh ZMT memahami bahwa Zipmex atau anak 

perusahaan dan/atau afiliasinya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan 

oleh perubahan tersebut.

Whitepaper ini disediakan hanya sebagai informasi untuk Anda, dan dalam keadaan apa 

pun, ZMT tidak boleh dianggap sebagai investasi, walaupun tim Zipmex, sejauh 

kemampuan terbaiknya, akan melanjutkan proyek sebagaimana dijelaskan dalam 

Whitepaper ini, situasi yang tidak dapat diprediksi dapat menyebabkan perubahan 

terhadap proyek ini atau mengakhirinya. 

Dalam keadaan apa pun, ZMT tidak dapat dianggap sebagai investasi resmi atau yang 

mengikat secara hukum. Anda menanggung sendiri risiko dari pembelian ZMT. 

Memperoleh ZMT memiliki berbagai risiko, termasuk risiko bahwa Zipmex mungkin tidak 

dapat memenuhi peta jalan yang dijelaskan. Sebelum memperoleh ZMT, Anda harus 

mempertimbangkan dengan saksama risiko, pengeluaran, dan manfaat membeli ZMT, 

dan jika diperlukan, memperoleh saran independen terkait hal ini. Setiap individu yang 

tidak dapat menerima atau memahami risiko terkait aktivitas tersebut, termasuk aktivitas 

apa pun terkait kegagalan untuk memenuhi peta jalan, atau risiko lain sebagaimana 

disebutkan dalam Whitepaper, disarankan untuk tidak memperoleh ZMT. ZMT yang telah 

dibeli tidak dapat dikembalikan. ZMT bukan sekuritas dan tidak memiliki nilai tertentu di 

luar platform Zipmex dan afiliasinya. 
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