
 
 

Uppdatering 2021-01-04 
 

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. 

 

* Nytt år, nya möjligheter – förra årets resultat! 
 

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


 
 

Nu har vi passerat jul/nyårshelgerna och trading kan starta upp igen – härligt! 

Förra årets tradingresultat stannade på +329.54% vilket var strålande, sista månaden på året 

stannande på +16.44% men då var det ju också många dagar där tradingen var stängd.  

Många som får detta nyhetsbrev var ju inte med från början av 2020, de flesta kom in under 

sommaren 2020. 

Nu hoppas vi att vi ska få en riktigt bra start på det nya året! 

 

* Rekommenderas – ta löpande ut pengar från din Account Balance! 
 

 
 

CFX erbjuder dig en möjlighet till passiva inkomster. Du behöver inte själv jobba med trading, 

du sätter in pengar och har från det en löpande avkastning. 

Varje lördag flyttas pengarna från veckans trading till ditt backoffice på CFX – se Account 

Finance. 

Det här är ett passivt inkomstkoncept, men det är ändå viktigt att du själv förvaltar dina 

pengar! 

Finns ingen som helst anledning att låta dina pengar sitta på CFX:s backoffice, ta ut pengar 



löpande istället. Du får betalt i Bitcoin! 

De pengar du har på ditt backoffice kan du ändå inte använda för att uppgradera ditt 

tradingkontrakt, de genererar inte heller någon avkastning. 

Det finns ingen anledning alls att ha dina pengar sittande i ditt backoffice. 

 

Viktigt att du under ACCOUNT har angett din BTC-wallet först. 

Sedan går du in under FINANCE och väljer REQUEST WITHDRAWAL. 

Gör det löpande! 

 

 

God Fortsättning på det nya året! 
 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 

 

     


