
 
 

Uppdatering 2020-12-29 
 

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

Jag kommer löpande skicka ut detta nyhetsbrev med senaste informationen om GSP och hela det här 

projektet kring G999. 

Men jag kommer nu även att rapportera i detta nyhetsbrev vad som händer kring V999-projektet och 

Freedbay. Det är alltså nu mera 2 helt olika delar: 

 

* Gold Standard Bank/Gold Standard Partner 

* V999/Freebay 

 

Men viktigt att du förstår att jag (Mikael Eriksson) är en affiliate/partner inom GSP/V999/Freebay 

precis som du är! 

Jag har inte alla svaren och jag har ingen som helst kontroll över vad som händer inom de olika 

projekten.  

I dessa nyhetsbrev försöker jag berätta om de allra senaste uppdateringarna och nyheterna från GSP, 

V999 och Freebay men dessa nyhetsbrev kommer även att innehålla mina personliga åsikter kring 

dessa projekt. 

 

Jag rekommenderar också alla som är med i GSP att gå med i den officiella Facebook-gruppen för alla 

GSPartners! 

 

Du hittar denna grupp här: 

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

För att gå med i den gruppen behöver du svara på några enkla frågor och godkänna villkoren. 

Du behöver dessutom ange vem som är din officiella sponsor på GSP. 

Vem din sponsor är hittar du information på inne på backoffice, första sidan inne på dashboard. 

 

Facebook-grupp för Freebay är: 

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

* En översyn av hela projektet, vad har hänt så här långt… 

https://www.facebook.com/groups/gspartners
https://www.facebook.com/groups/karatbarsworld


 
 

Det här året har haft många olika utmaningar för oss alla. 

Det här affärsprojektet startade en gång i tiden som Karatbars. 

Det har kommit många olika besked och kungörelser från Karatbars under det här året.  

Ibland har man gått ut med ”klara besked” inom olika områden som man sedan inte alls 

sedan kunnat förverkliga. Det har helt enkelt varit väldigt mycket information att hantera. 

Den här uppdateringen innehåller också en hel del information, men jag rekommenderar dig 

verkligen att gå igenom hela den här uppdateringen för den innehåller mycket spännande 

information! 

 

Det verkar också helt klart som det ”skurit” sig mellan Harald Seiz CEO för Karatbars och CEO 

för Gold Standard Bank Mr Josip Heit. 

Men som jag ser det kommer det nu äntligen något riktigt bra från denna röra. 

Det kommer att finnas ännu fler möjligheter med dessa nya projekt! 

Vi har mer att välja på, vi behöver inte välja det ena eller det andra. 

 

Å ena sidan har vi Gold Standard Bank med partnerprogrammet Gold Standard Partners. 

Det GSB som den här månaden har lanserat G999 coin via en egen blockkedja. 

En kryptovaluta som än så länge bara finns på 3st olika exchanges, en fjärde är redan klar – 

HitBTC. 

 

 
 

En etablerade exchange med bra omsättning. Flera exchanges kommer att erbjuda G999 

under 2021. 

Trots att Partner delen GSP startades upp nu i december så är det redan över 41 000 

partners som nu är med! 

Teamet bakom G999 coin inklusive Gold Standard Bank och hela den här stora communtien 

kopplat till detta spännande projekt lägger stor kraft och resurser för att göra detta ett 

framgångsrikt projekt. På Annandagen lanserades även en stor Promotion-kampanj för alla 

GS Partners, här kommer man dela ut hela 3.5 miljoner USD i priser! 

 



 
 

Mer information om denna kampanj får jag återkomma med. 

Kan inte ha med hur som helst i en uppdatering … 

 

Det är mycket annat nämligen som händer, tro mig! 

 

För Å andra sidan har vi Freebay och V999. Det är med dessa projekt som Harald Seiz 

kommer vara involverade inom. 

Problemet med hela Freebay/V999-projektet är att det egentligen inte har hänt så mycket, 

allt har hela tiden blivit framskjutet och försenat. 

Karatbars har även en hel del levereranser och annat som de inte har levererat. 

Det här är något som Harald Seiz är mycket väl medveten om. 

Därför gick han också ut med en ny video i förra veckan, där han lovar både det ena och det 

andra. Målet är att ställa allt till rätt, vilket låter väldigt bra. 

 

Se denna video med Harald, den innehåller en hel del spännande nyheter! 

https://youtu.be/2javsgmzKEM 
 

V999 lanseras alltså nu, det kommer finnas en ny utility coin som heter Genius Coin! 

 

 
 

Dessutom lovar Harald i den här videon att alla vi som har haft KBC och/eller KCB ska få 

tillgång till denna nya coin. Ja och det spelar alltså ingen roll att vi redan växlat in alla våra 

KBC/KCB till G999 coins – vi ska ändå få tillgång till Genius Tokens utan kostnad!!! 

Se videon! 

 

https://youtu.be/2javsgmzKEM


Exakt hur allt detta ska gå till rent praktiskt vet jag inget om ännu. 

Så ingen idé att du mejlar mig om detta i detta läge, mer information kommer när jag vet 

mer! 

 

Här ser jag ytterligare en möjlig inkomstmöjlighet för oss! 

Bland annat via det här sättet! 

Tjäna guld (V999) på dina Genius Coins… 

 

 
 

OK, det är mycket som fortfarande är väldigt oklart kring allt det här ännu. 

Men det finns saker du kan göra så att du är förbered, V999 plattformen kommer offciellt att 

öppnas upp den 5:e januari 2021! 

 

* Registrera dig på V999 + få din KYC klar! 
 

 
 

Besök den här sidan som jag tagit fram, den innehåller videomaterial som handlar om V999 

som är bra om du tittar på. 

Sedan får du klara instrukationer om hur du registrerar dig på V999 osv, all info finns här: 

https://dlcfinans.se/v999info 
 

 

* Se till att skaffa ett Brand Advantage Paket inne på GSP – du 

sparar just nu $126! 
 

https://dlcfinans.se/v999info


 
 

Första produkten på GSP är en paketlösning som heter BRAND ADVANTAGE som finns 

tillgängligt nu! 

Priset kommer i framtiden ligga på $275, men just nu kan du säkra det här paketet för enbart 

$149! 

Viktigt i sammanhanget är du måste vara Brand Partner för att kunna ta del av alla 

spännande promotions som redan har lanserat och kommer att lanseras inom GSP! 

 

 
 

Den nya Legacy Season Promotion-kampanjen exempelvis, där man kommer ge bort priser 

till 2000 olika vinnare med ett totalt värde på $3.5! 

 

 
 

För att kunna vara med på denna stora kampanj så måste du alltså vara Brand Partner + 

även ha minst 4 999st G999 coins på ditt GSPartners-konto! 

 

För att kunna köpa det här paketet behöver du ha BTC (Bitcoin) i din plånbok på GSPartners! 

Allt detta ingår för $149 (kommer senare kosta $275). 

För att kunna köpa detta paket behöver du $149 i BTC. 

 



 
 

* Som Brand Advantage-medlem har du fortsatt tillgång till möjligheten att kunna köpa 

G999-paket där man samtidigt är med på utlottningen av 49 999st G999 coins 

 

* Full tillgång till Blockchain Video Academy 

 

* 2499st nya G999 coins ingår i ditt medlemskap! 

 

* G999 Blockchain Credits som du kan använda för att tjänster som lanseras på G999 

blockkedjan. 

 

På den här sidan kan du läsa mer och jag visar hur jag gör för att köpa ett Brand Advantage-

paketet inne på GSPartners. 

Vi kan även hjälpa till, om du behöver köpa Bitcoin för att köpa ett sådant paket. 

Du betalar med Swish till oss, vi sätter in BTC på ditt GSP-konto. 

 

Läs info här: 

https://dlcfinans.se/gspbrand 

 

Det var en hel del information det. Men jag hoppas också du ser vilka intressanta möjligheter 

som har öppnats upp för oss. Låt oss tillsammans göra 2021 till ett riktigt framgångsrikt år! 

 

Gott Nytt År! 
 

https://dlcfinans.se/gspbrand


 
 

 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners & Freebay 

DLC Finans 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


