
Selamat Datang di
Soma Limited

SomaLimited.com Adalah Perusahaan Investasi Aset Crypto Yang 
Hebat Dan Teraman Yang Didirikan Dan Didirikan Pada '9 Februari 
2015' Di Australia Untuk Memberikan Pengembalian Investasi Yang 
Luar Biasa Kepada Investor Di Seluruh Dunia Menggunakan Alat In-
vestasi Berteknologi Tinggi Dan Mesin Pertambangan Teregulasi. 
Perusahaan Terdaftar Secara Resmi Dan Bersertifikat Dengan 
Nomor Registrasi: 09429121



Bagaimana Soma Limited
Menghasilkan Pendapatan

Soma Limited menghasilkan pendapatan dan bunga melalui 
penambangan swasta dengan kemudahan simpanan inves-
tor. Soma Limited menggunakan Premium Bitmain Antminer 
S9i PRO bersama dengan mesin penambangan lainnya di "So-
ma-Mining-Farm" yang berlokasi di "85 Mellor St, Gympie QLD 
4570, Australia". Tambak penambangan saat ini memiliki kap-
asitas 50MW, yang telah memulai konstruksi pada tahun 2015 
untuk tambak awal 25MW. Ini diatur untuk berkembang men-
jadi 500MW di masa depan, yang akan menjadikannya perta-
nian penambangan bitcoin terbesar di dunia.
Protokol manajemen risiko kami mencakup internal yang ketat
kontrol dan batasan. Semua perdagangan dilakukan dengan 
fokus pada manajemen risiko dan leverage yang tepat.



Rencana Investasi Kami
SomaLimited.com adalah perusahaan investasi ber-
sertifikat di Australia yang menawarkan layanan ma-
najemen investasi yang baik kepada individu. Kami 
memiliki dua (2) paket investasi yang sesuai dengan 
kebebasan finansial Anda.
Paket pertama adalah “Paket Standar” 
yang memberi Anda bunga harian 3% 
selama 5 hari dengan jumlah minimum $ 
100 dan jumlah maksimum $ 4.999. SAAT 
paket lainnya adalah “Premium Plan” 
yang memberikan bunga 5% untuk 5 hari 
dengan jumlah minimum $ 5.000 dan 
jumlah tidak terbatas.

Paket Standar

3% Harian
Bunga

Min. Jumlah      $100
Max. Jumlah     $4,999

Paket Premium

5% Harian
Bunga

Min. Jumlah   $5.000
Max. Jumlah  Tidak Terbatas



Soma Limited
Mesin Penambangan

PERANGKAT KERAS YANG DIUTAMAKAN TERSEDIA DI 
FASILITAS KAMI 2021

BiTMAiN ANTMiNER Z11 BiTMAiN ANTMiNER S17*INNOSiLiCON A10

FUSiONSiLiCON X1 DAYUN ZiG Z1 PROINNOSiLiCON A9**



Kami melanjutkan

berjuang untuk 
kesempurnaan
Somalimited berfokus pada memaksi-
malkan keuntungan dengan sim-
panan investor. Kami berinvestasi 
sebagian besar dalam Bitcoin se-
bagai kripto, mencari peluang besar 
pada fluktuasi nilai tukar mereka. 
Saat ini nilai mata uang kripto dapat 
berubah dengan cepat, memberi 
investor berpengalaman pendapatan 
besar.

Sebagai perusahaan yang berusaha 
untuk tetap menjadi yang terdepan 
dalam industri Bitcoin, kami aktif di 
pasar penambangan Bitcoin. Hasiln-
ya, kami dapat menawarkan banyak 
klien kami peluang investasi yang 
baik.

Kami adalah perusahaan penamban-
gan Bitcoin yang andal dan dapat 
dipercaya, dan catatan investasi 
masa lalu kami dapat menunjukkan 
seberapa jauh kami telah berkem-
bang sebagai perusahaan investasi 
Bitcoin.



Soma Limited menawarkan rencana investasi yang mem-
bayar setiap hari. Bunga tergantung pada jumlah investa-
si yang Anda inginkan. Tingkat keuntungan harian ber-
variasi dari 3-5% (termasuk akhir pekan dan hari libur).
Mempertimbangkan fakta bahwa perusahaan terlibat 
dalam penambangan cloud crypto, mata uang utama dan 
satu-satunya yang kami operasikan adalah Bitcoin. 
Jumlah minimum yang dapat Anda investasikan adalah $ 
100 dan jumlah minimum yang dapat Anda tarik adalah 
$ 10.

Duduk, Santai, Awasi
Bitcoin Tumbuh Setiap Hari!



Daftar
Hanya 1 menit dan Anda sudah masuk. Masukkan 
informasi yang Anda butuhkan untuk menjadi inves-
tor Soma dan segera mulai.

Masukkan Jumlahnya
Anda dapat berinvestasi sebanyak yang Anda ingink-
an mulai dari $ 100 hingga jumlah yang tidak terbatas.

Menginvestasikan
Investasikan dan duduklah. Anda dapat mengikuti 
status investasi Anda kapan saja.

Tarik Kapan Saja
Investasi Anda memenuhi syarat untuk ditarik kapan 
saja, kapan saja mulai dari saldo $ 10 ke atas
tanpa biaya apapun.

Berinvestasi di
SomaLimited.com

Bagaimana itu 
bekerja?



Verifikasi Sertifikat

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09429121

Klik tautan di bawah untuk memverifikasi

Sertifikat SomaLimited
Kami Terdaftar Secara Resmi Dan Disertifikasi Oleh Companies House



Kami memiliki program afiliasi terstruktur yang 
bagus untuk memberi investor opsi tambahan untuk 
memperoleh penghasilan dari SomaLimited. Di 
bagian rujukan akun Anda, Anda akan dapat mene-
mukan tautan afiliasi Anda dan membagikannya 
dengan orang lain. Setelah orang lain menggunakan 
tautan afiliasi Anda untuk mendaftar, mereka secara 
otomatis menjadi rujukan Anda. Mulai saat ini, 
dengan semua setoran yang mereka lakukan, Anda 
akan mendapatkan komisi referensi 10% dari mereka 
yang dibayarkan secara instan dan otomatis ke 
saldo akun Anda.
Anda tidak memerlukan setoran aktif untuk 
mendapatkan komisi 10%, dan tidak ada biaya afiliasi 
yang dikenakan.
Yang perlu Anda lakukan hanyalah membagikan 
proyek kami dengan orang lain dan Anda akan diberi 
penghargaan.

Komisi Referensi

10% Komisi Standar
DAN

20% Perwakilan Daerah
Komisi



Alamat email:
contact@Somalimited.com

www.somalimited.com

85 Mellor St, Gympie 
QLD 4570, Australia


