
 
 

Uppdatering 2020-08-21 
 

Det här nyhetsbrevet och uppdateringen går ut till dig som är med i MTI via DLC Finans. 

 

* Uppdatering augusti  
 

MTI har nu varit igång sedan april 2019. 

Jag gick själv med i MTI i början av 2020 och berättade för första gången om MTI till våra DLC 

Finans Partner-medlemmar i början av mars. 

Då hade MTI precis passerat 10 000 medlemmar i världen. 

Nu har man 140 000 medlemmar runt om i världen så tillväxten har varit explosiv. 
 

 
 

Men denna tillväxt har också skapat vissa problem. Ett mindre inkomstkoncept med 

tusentals medlemmar kan alltid ”flyga lite under radarn”. 

Men när ett sådant här koncept passerar 100 000 medlemmar så får man ögonen på sig. 

 

Jag rekommenderar alla ni som är medlemmar i MTI att logga in på ert MTI-konto och läsa 

den uppdatering som ligger i vårt backoffice. 

Där finns information om de problem som MTI fått med finansmyndigheterna i Sydafrika 

(FSCA). 

MTI har också samarbetat med FSCA i Sydafrika och försett dem med all information som de 

begärt. Man har öppnat upp sina böcker och varit helt transparanta med allt, men det verkar 

inte ha hjälpt.  

 



 
 

Dessa problem med myndigheterna har gjort att MTI har behövt ändra på sitt affärskoncept. 

Den här videon förklarar mer kring vad som hänt och varför, men också varför denna typer 

av förändringar också kan vara bra för medlemmarna! 

https://youtu.be/cVm_UTQ47cw 

 

 

MTI startade som ett företag som handlade med valutor, forex trading. 

Nu anpassar man sin affärsverksamhet för framtiden och från och med nu kommer man 

arbeta med kryptovalutatrading istället. 

Från början kommer det vara som vanligt med 5 dagars trading, men målet är sedan att 

kunna erbjuda trading och inkomster under 7 dagar i veckan! 

Målet är också att komma tillbaka med valutatradingen, men här måste man först ta fajten 

med myndigheterna så att man får alla tillstånd som krävs klart. 

Trading inom krypto är en helt annan sak då det fortfarande är en oreglerad marknad. 

 

 
 

Jag har under denna tid som jag varit med i MTI hela tiden varit mycket nöjd, allt har helt 

enkelt fungerat perfekt. 

Totalt har jag gjort 10 olika uttag från MTI, pengarna dyker alltid upp inom 72 timmar utan 

några som helst problem. 

https://youtu.be/cVm_UTQ47cw


Jag hoppas att MTI ska kunna fortsätta leverera stadiga tradinginkomster under många år 

framöver, men för att kunna göra det behöver man justera sin affärsmodell för att undvika 

nya problem med finansmyndigheterna i Sydafrika (MTI är ett registrerat företag i Sydafrika). 

 

 

Jag rekommenderar alla att också titta på det här webinaret från 2020-08-20 med 

information om MTI, här får du all information om de förändringar som nu skett inom MTI: 

https://youtu.be/6fgCEQ7ImuY 

 

 
Sommarhälsningar!  

Mikael Eriksson 

DLC Finans  

 

     

https://youtu.be/6fgCEQ7ImuY

