
 
 

Uppdatering: 2020-06-30 gällande AFT/CTT 
 

Hej! 
 

Jag skickar ut denna uppdatering för dig som har valt att gå med i AFT/CTT eller som är på 

gång just nu med att komma igång med AFT/CTT. 

Kommer löpande försöka att förmedla den viktigaste informationen från AFT/CTT. 

 

* Bra resultat även i juni 
 

Det fortsätter rulla på fint med CTT:s EA-lösning, den här månaden har några timmar kvar 

men vi har nu passerat förra månadens resultat (maj) på +12.8%. 

Ser ut att kunna hamna på någonstans kring +13%. 

 

Imorgon börjar en ny månad. Härlig känsla att se inkomsterna fortsätta rulla in även under 

semester och sommaren! 

 

 
 

Ny månad innebär också att det är dags för nya provisionsfakturor från AFT/CTT + den fast 

avgiften på £15. 

De allra flesta jag har kontakt med betalar sina fakturor till AFT via Revolut-appen vilket är 

väldigt snabbt och smidigt, man slipper även bankernas transaktionsavgifter. 

Mer information vad Revolut är för något hittar du här: 

https://www.revolut.com/sv-SE 

https://www.revolut.com/sv-SE


 

 

Har du problem med att betala dina fakturor till AFT? 

Kontakta då i första hand: billing@celestialtt.com  

 

* Komplettera dina passiva inkomster inom valutahandel – 

INBJUDAN till nytt Webinar 2020-07-01 klockan 21:00 
 

 
 

Som sagt, det är skönt att se hur inkomsterna fortsätter att trilla in även fast man gör något 

helt annat under sommaren. 

 

 
 

Det här resultaten från förra veckans trading +6.47% med CFX som vi presenterade i ett live-

webinar förra veckan. 

En gammal affärskontakt till Mikael på DLC Finans sedan lång tid tillbaka heter Göran 

Carlfors. Ni som är medlemmar på DLC Finans och använder Green Day System vet också att 

Göran var med och skapade videomaterial kring vår svenska guidning kring Green Day 

System. Vi anlitade Göran då vi vet att han har lång erfarenhet från just valutatrading. 

Göran arbetar även med att utbilda andra inom det här området.  

DLC Finans tillsammans med Göran Carlfors/FXNetwork gör nu en gemensam satsning 

gällande ett valutahandelssystem som kan generera passiva inkomster varje vecka. 

mailto:billing@celestialtt.com


 

Det är det här konceptet som vi vill presentera för dig nu på onsdag, klockan 21:00 via ett 

ZOOM-webinar. 

Det här webinaret är uppföljning från förra veckans webinar, vi visar nu ännu mer och du får 

en chans att ställa frågor. 

 

KLICKA på den här länken strax innan 21:00 på onsdag: 
https://us02web.zoom.us/j/82863698422?pwd=Z2lxSWdnVjlOc0lBTzdDT1IxSFVLQT09 

 

OBS! 
För dig som missade detta webinar rekommenderar jag dig att titta på en inspelning från 

förra veckans webinar. 

Veckans webinar som vi kör på onsdag är alltså en fortsättning på detta webinar. 

 

Du hittar inspelning på den här sidan: 

https://dlcfinans.se/cfx 

 

På den sidan hittar du också en hel del annat bra material om CFX! 

 

 

 

Jag önskar dig en riktigt bra sommarvecka! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/82863698422?pwd=Z2lxSWdnVjlOc0lBTzdDT1IxSFVLQT09
https://dlcfinans.se/cfx

