
 
 

Uppdatering: 2020-07-20 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. 

 

* Uppdatering CTT/Green Day System 
 

 
Vi är inne i den stora semestermånaden på året och så här långt den här månaden har vi ett 

tradingresultat på +6.54%. Då är det också 2 veckors trading kvar av den här månaden. 

 

Vi har precis laddat upp en ny och uppdaterad version vår svenska guide Green Day System. 

Det är mest informationen gällande instruktionerna som är förändrad. 

Idag arbetar ju CTT med Eightcap som broker, det gäller för alla nya kunder som vill ansluta 

sig till systemet.  

Minsta belopp att starta upp med är nu också höjt till £1100. 

 



Är också många av våra medlemmar som nu kör med konton både hos IC Markets och 

Eightcap. 

Om du också vill starta igång ett konto på Eightcap, läs nya versionen av Green Day System 

som finns inne på DLC Finans medlemsida – se menyvalet ”Valutahandel”. 

 

* Hjälp oss med DIN feedback och ha chansen att vinna $100 
 

 
 

Vi har skapat en enkät, en enkel marknadsundersökning för att kunna ta reda på vad just DU 

tycker om Green Day System/CTT. 

Vi behöver din hjälp för att kunna utveckla hela det här konceptet vidare under hösten 2020. 

Det tar max 5 minuter att fylla i denna enkät. 

 

Gå hit och ge oss din feedback!  

https://sv.surveymonkey.com/r/J9ZZTSG 
 

OBS! 

På den femte frågan ber vi dig att ge dina personliga åsikter om Green Day System (GDS). 

Här vill kunna samla in referenser som vi senare kan använda i nya versioner av vår guide 

osv. Berätta gärna om dina erfarenheter, hur dina resultat ser ut under tiden du varit med 

osv. 

 
Fyll i denna ruta och ge din åsikt och ha samtidigt möjligheten att tjäna $100! 

Vi kommer att lotta ut $100 till 3 olika personer som väljer att fylla i denna ruta. 

Vi betalar $100 i BTC (Bitcoin) direkt till din Bitcoin-wallet! 

 

Det enda du behöver göra är alltså att fylla i denna enkät och ge oss dina personliga åsikter 

och feedback! 

https://sv.surveymonkey.com/r/J9ZZTSG


https://sv.surveymonkey.com/r/J9ZZTSG 
 

 

 

Jag önskar dig en fortsatt bra sommar! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 
 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/J9ZZTSG

