
 
 

Uppdatering: 2020-12-30 gällande Utopian Global/STORH 
 

Hej! 
 

Jag skickar ut denna uppdatering för dig som tidigare valt att gå med i Utopian Global/STORH.  

Det här är en mycket viktigt uppdatering gällande ditt innehav i STORH. 

 

* Senaste informationen gällande Utopian Global och STORH 
 

 
 

Du har säkert fått mejl med en uppdatering på engelska från Utopian Global/STORH. 

Skickades ut den 27:e december med detaljerad information. 

Kanske har hunnit läsa den, eller inte… 

I den här uppdateringen vill jag sammanfatta den allra viktigaste information som har med 

ditt innehav av så kallade STORH Tokens. 

 

Följande information fans med i uppdatering från Ryan Messer från STORH: 

 



 
 

Vi klev in i detta projekt 2019. STORH gav oss en möjlighet att fördela tillgångar och att 

investera i den då starka energisektorn. 

Första investering för STORH var i ett oljefält som heter Raccoon Bend. 

Ni som brukar läsa DLC Finans nyhetsbrev och andra informationsprodukter från oss vet 

också att vi förespråkar att man ska fördela sina tillgångar/investeringar inom ett flertal olika 

marknader. Exempelvis Guld, Aktier, Kryptovaluta osv. 

 

Vi vet alla vad som hände 2020, oljepriset sjönk som en sten och den här investeringen i ett 

oljefält var verkligen feltajmad. Men vem kunde veta! 

 

Så här ser aktiekurserna ut i år om man tittar på några av de allra största oljebolagen: 

 

* Exxon minus 40.84%  

* BP minus 44.17% 



 
 

 
 

2020 var ett mycket dåligt år för olja helt enkelt. 

Det är bara så det har varit, självklart har det även påverkat hela det här projektet och de 

investeringar som vi alla gjort i STORH. 

Om priset på olja faller så mycket som det gjort under det här året, då drabbas alla som har 

investeringar och tillgångar i olja. Via vår satsning i STORH hade vi på så sätt våra andelar i 

oljemarknaden, som gått uselt under 2020. 

 

Men tanken med STORH var inte att stanna med investeringen i oljefältet i Raccoon Bend. 



Man skulle ta projektet vidare inom andra områden i andra delar av världen. 

Men där har pandemin helt och hållet stoppat dessa planer, man har inte kunna resa! 

 

Därför var man inom STORH tvungen att ändra riktningen på detta projekt. 

Det har man också gjort på ett snabbt och bra sätt, man valde att sälja Raccoon Bend. 

Pengarna från detta oljefält har man sedan kunna satsa vidare inom andra områden som nu 

genererar en positiv cashflow varje månad. 

Det gör det möjligt nu för STORH att börja betala ut en avkastning från denna investering till 

alla STORH-innehavare! 

 

Den dåliga nyheter är STORH upphör att existera i sin nuvarande form, den goda nyheten är 

att man kommer från januari 2021 börja betala ut en löpande avkastning. 

Man kommer betala tillbaka hela din investering i STORH + 25% (extra). 

Det är något som kommer ske över tid. 

 

Så här ser det ut om du exempelvis skulle ha 10 000 STORH: 

 
 

Personligen tycker jag att det här är en mycket bra lösning på problemet, ingen kommer att 



behöva förlora några pengar trots det extremt dåliga år som 2020 varit för oljemarknaden. 

 

STORH betalar varje månad tills hela investeringen är tillbaka +25%. 

Del 2 är att vi kommer få motsvarande (antalet STORH) ägarandelar i det nya 

projektet/företaget Polystream Technology som kommer arbeta med återvinning av plast. 

Så har du exempelvis 10 000st STORH så kommer du få 10 000 shares i Polystream 

Technology. Mer om detta företag kommer vi få i februari 2021. 

 

Hur kommer vi då få betalt, hur får vi ut våra pengar? 
 

 
 

Det har man löst på ett smidigt och enkelt sätt. 

Pengarna kommer betalas ut löpande (varje månad) från STORH till Utopian Global. 

Dina pengar kommer sedan att finnas i backoffice när du loggar in på Utopian Global. 

Därifrån kan du göra dina uttag när du vill, få betalt direkt till ditt bankkonto. 

Du kan även ta ut dina pengar i Bitcoin eller om du vill köpa guld/silver från Utopian Global, 

du gör precis som du vill! 

 

Inspelat Webinar, 2020-12-29 

 
Du kan även gå igenom det här inspelade webinaret från 2020-12-29, där går man igenom 

allt det som jag berättat om i denna uppdatering m.m. 



Om du har funderingar kring detta, se till att du tittar på webinaret! 

https://vimeo.com/495680912 
 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 

 

 

https://vimeo.com/495680912

