
 
 

Uppdatering 2020-09-17 
 

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

Vi samarbetar med FXNetwork (Göran Carlfors med kollegor) i detta projekt. 

 

Jag kommer löpande skicka ut detta nyhetsbrev med senaste informationen om CFX. 

Men jag rekommenderar också alla som är med i CFX att gå med i FXNetwork och deras 

Facebook-grupp. 

 

Du hittar denna grupp här: 

https://www.facebook.com/groups/fxnetwork 

 

I FXNetworks Facebook grupp får du löpande information om vad som händer inom CFX. 

Du får information om när det arrangeras webinar, du får utbildning gällande olika delar 

inom CFX. Du kan även få hjälp och support direkt på FB-sidan. 

Vi har en mycket stark organisation bakom denna satsning inom CFX. 

DLC Finans har ett nära samarbete med teamet bakom FXNetwork som består av Göran 

Carlfors (som känner sedan tidigare) + hans tre kollegor som alla har arbetat med 

valutatrading. 

 

* CFX växer och utvecklas! 

 

Jag vill börja med att hälsa alla nya medlemmar som tillkommit den senaste veckan. 

CFX växer just nu väldigt snabbt, totalt är vi nu över 70 000 medlemmar runt om i världen 

och även här i vår del av världen så får allt fler upp ögonen för CFX. 

CFX är redan stort i Norge och tillväxten i Sverige är god. 

 

DLC Finans valde att börja satsa på CFX i maj det här året. Allt började med $1000 trading-

kontrakt för att känna sig fram och för att förstå helheten om hur allt funkar. 

Sedan har det gått fort… 

Vi har redan gjort 12st uttag från CFX och allt funkar väldigt tillfredställande med 

utbetalningar på cirka 24-72 timmar. 

https://www.facebook.com/groups/fxnetwork


Därför har vi nu bestämt för att ta nästa steg och stiga upp på $15 000 nivån, vilket kommer 

att öka våra passiva inkomster rejält. 

 

Men det är många som kommit in CFX som gör precis som vi gjorde, man testar sig fram för 

att se hur allt fungerar i praktiken. 

Det är många som inte är vana vid att ha jobbat med Bitcoin-transaktioner, det tar lite tid att 

komma in i.  

Sedan är de många som valt att uppgradera sina tradingkontrakt innan de löper för att 

kunna få en bättre avkastning varje dag! 

Jag vill passa på att gratulera några av dessa personer som valt att köpa trading-kontrakt i 

den så kallade Advance serien som börjar på $5000. 

Alla dessa personer har nu en god passiv inkomst som rullar in varje dag, utbetalning varje 

lördag! 

 

 
- Peter Anderssson 

- Per Hammar 

- Jockum Sourander  

 

 
 

- Bitte Hansén 

 

 
- Pelle Åslund 

- Hannu Kärki 



 

Stort grattis till er alla! 

 

I den här videon från Göran Carlfors berättar han mer om den här ”uppgraderingstrappan” 

men också om hur man kan snabba på sin utveckling genom att arbeta med den aktiva sidan 

av CFX, affiliatedelen. 

https://youtu.be/BoxSHLUCP8k 

 

I min CFX-uppdatering från den 4:e september går jag också igenom mer om hur dessa 

uppgraderingar fungerar i praktiken. 

Läs den här:  

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2020/09/CFX-Nyhetsbrev-2020-09-04.pdf 

 

CFX kommer också att utvecklas med tiden. 

Just nu växer man snabbt och då måste man främst arbeta med infrastrukturen för att kunna 

på ett bra sätt kunna hantera denna expansion. 

Det här lite av det vi hört som det jobbas med just nu: 
 

 

..we will be getting the following in the next few months... 

- the new $2.2 million HQ opened 

- the government accredited academy program  

- COPY trading where members set up their own 100% secure, regulated broker account 

- the new in house payment processor which will simplify pack purchases and speed up commission 

payouts etc 

- a new in house wallet that’s backed up by/integrated with a European bank...that will make buying 

and storing Bitcoin for your CFX transactions trouble free 

 

 

Trevlig Helg! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 
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