
Bem-vindo ao
Soma Limited

SomaLimited.com é uma grande e mais segura Crypto Asset In-
vestment Company, estabelecida e incorporada em '9 de fevereiro 
de 2015' na Austrália para fornecer um grande retorno de investi-
mento para seus investidores em todo o mundo usando ferramen-
tas de investimento de alta tecnologia e máquinas de mineração 
regulamentadas. A empresa é legalmente registrada e certificada 
com o número de registro: 09429121



Quão Soma Limited
Gera Renda

Soma Limited gera renda e juros por meio da mineração 
privada com facilidade de depósitos dos investidores. A Soma 
Limited faz uso do Premium Bitmain Antminer S9i PRO junto 
com outras máquinas de mineração na “Soma-Mining-Farm” 
localizada em ”85 Mellor St, Gympie QLD 4570, Australia”. A fa-
zenda de mineração tem atualmente uma capacidade de 50 
MW, tendo iniciado a construção em 2015 para a fazenda ini-
cial de 25 MW. Ela deve se expandir para 500 MW no futuro, o 
que a tornará a maior fazenda de mineração de bitcoin do 
mundo. Nossos protocolos de gerenciamento de risco incluem 
rigorosos controles e limites. Todas as negociações são real-
izadas com foco na gestão de risco e na alavancagem ade-
quada.



Nossos Planos de 
Investimento
SomaLimited.com é uma empresa de investimentos 
certificada na Austrália que oferece bons serviços de 
gestão de investimentos para pessoas físicas. Temos 
dois (2) ótimos pacotes de investimentos para atender 
à sua liberdade financeira.
O primeiro pacote é o “Plano Padrão” que 
dá a você juros diários de 3% por 5 dias 
com valor mínimo de $ 100 e valor 
máximo de $ 4.999. ENQUANTO o outro 
pacote é o “Plano Premium” que dá a 
você 5% de juros por 5 dias com valor 
mínimo de $ 5.000 e valor ilimitado.

Plano Padrão

3% Diariamente
Interesse

Min. Montante $100
Max. Quantidade $4,999

Plano Premium

5% Diariamente
Interesse

Min. Montante $ 5.000
Máx. Quantidade ilimitada



Soma Limited
Máquinas de Mineração

HARDWARE PREFERIDO DISPONÍVEL EM NOSSAS 
INSTALAÇÕES 2021

BiTMAiN ANTMiNER Z11 BiTMAiN ANTMiNER S17*INNOSiLiCON A10

FUSiONSiLiCON X1 DAYUN ZiG Z1 PROINNOSiLiCON A9**



Nós continuamos a

lutar pela excelência

Somalimited se concentra em maxi-
mizar lucros com depósitos de inves-
tidores. Estamos investindo principal-
mente em Bitcoin como uma crip-
tografia, em busca de grandes opor-
tunidades na flutuação de sua taxa 
de câmbio. Hoje em dia, o valor das 
criptomoedas pode mudar rapida-
mente, proporcionando enormes 
receitas aos investidores experientes.

Como uma empresa que se esforça 
para permanecer na vanguarda da 
indústria de Bitcoin, atuamos no mer-
cado de mineração de Bitcoin. Como 
resultado, podemos oferecer aos 
nossos inúmeros clientes boas opor-
tunidades de investimento.

Somos uma empresa de mineração 
de Bitcoin confiável e confiável, e 
nossos registros de investimentos 
anteriores podem mostrar o quão 
longe avançamos como uma empre-
sa de investimento de Bitcoin.



Soma Limited oferece um plano de investimento que 
paga diariamente. Os juros dependem do valor de investi-
mento desejado. A taxa de lucro diária varia de 3-5% (in-
cluindo fins de semana e feriados).
Considerando o fato de a empresa estar envolvida na 
mineração de criptografia em nuvem, a principal e única 
moeda que operamos é o Bitcoin. O valor mínimo que 
você pode investir é $ 100 e o valor mínimo que você 
pode sacar é $ 10.

Sente-se, relaxe, observe seu
Bitcoins crescem diariamente!



Registro
Apenas 1 minuto e você está dentro. Insira as infor-
mações de que você precisa para se tornar um investi-
dor Soma e comece agora mesmo.

Insira o valor
Você pode investir o quanto quiser a partir de $ 100 
até um valor ilimitado.

Investir
Invista e relaxe. Você pode acompanhar o status do 
seu investimento a qualquer momento.

Retire a qualquer momento
Seu investimento pode ser retirado a qualquer mo-
mento, em qualquer dia, a partir do saldo de $ 10 e 
acima
sem quaisquer taxas aplicadas.

Investir em 
SomaLimited.com

Como funciona?



Verificar certificado

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

Clique no link abaixo para verificar

Certificado SomaLimited
Somos legalmente registrados e certificados pela Companies House



Temos um ótimo programa de afiliados estru-
turado para fornecer aos investidores uma opção 
adicional de ganhar com SomaLimited.
Na seção de referências de sua conta, você 
poderá encontrar seu link de afiliado e compartil-
há-lo com outras pessoas. Depois que outros in-
divíduos usarem seu link de afiliado para se regis-
trar, eles se tornarão automaticamente sua indi-
cação. A partir deste ponto, com todos os de-
pósitos que eles fizerem, você receberá 10% de 
comissão de indicação que é paga instantânea e 
automaticamente no saldo de sua conta.
Você não precisa de um depósito ativo para 
ganhar 10% de comissão e não há taxas de afilia-
dos aplicadas.
Tudo que você precisa fazer é compartilhar nosso 
projeto com outras pessoas e você será recom-
pensado.

Comissão de Referência

Comissão Padrão de 10%
E

20% Representante Regional
Comissão



Endereço de email:
contact@Somalimited.com

www.somalimited.com

85 Mellor St, Gympie 
QLD 4570, Australia


