
 
 

Uppdatering 2021-01-13 
 

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/G999 

* 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 
 

* Ett nytt och spännande framför oss! 

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


 
 

Som sagt de här uppdateringarna gäller nu mera för både GSP/G999-projektet och 

Freebay/V999-projektet.  

Det här är min första uppdatering för 2021, men räkna med många uppdateringar under året 

… 

Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om dessa projekt redan i detta första 

nyhetsbrev för det här året. Men jag vill inte lasta på med för mycket information på en och 

samma gång. Den här uppdateringen är fokuserad på 2 olika ämnen. 

 

- 1: Vilka vill jobba aktivt inom GSP? 

- 2: V999 plattformen lanseras nu! 

 

Får återkomma med nya uppdateringar under nästa vecka, där vi också tittar på andra delar 

inom dessa projekt. 

 

* Intresserad av att arbeta aktivt med GSP? 
 

 
 

Gold Standard Partners är affiliate-delen inom Gold Standard Bank. 

Det är för dig som vill jobba aktivt med att tipsa andra om detta koncept. 

Fördelarna är bland annat att du får betalt i BTC/ETH. Pengarna betalas också ut direkt, inget 

väntande på provisioner.  

Som aktiv partner kan man också via sina aktiva ansträngningar bli belönad med 

”utmärkelser” som gör att man kvalificerar sig för delar (Blockstar Pool) av företagets 

intäkter. Passiva inkomster som gäller för evigt! 



Som aktiv partner har man också större möjligheter att vinna priser i de olika promotion 

kampanjerna som GSP kommer arrangera. 

En sådan kampanj är aktiv redan nu! 

 

 
 

Totalt kommer man dela ut priser för $3.5 miljoner, totalt 2000 priser delas ut! 

Det här om något visar ju hur dedikerade och fokuserad man är för att verkligen bygga upp 

detta till något riktigt stort. 

Nu vet jag sedan tidigare att det inte alla som är intresserade av att det här med att jobba 

aktivt med olika affärskoncept. Många som redan bestämt sig, de vill inte jobba med denna 

del. Det är helt OK. 

 

För mig är det viktigt att gå ut med rätt information till rätt mottagare. 

Därför ska jag försöka ta reda på vilka som vill jobba aktivt. 

För det finns mycket och kommer finnas mycket information inom detta ämne, men känner 

att det smartast att denna info enbart går ut till de som verkligen är intresserade. 

Är du intresserad av att kunna visa upp GSP till andra och tjäna pengar via deras 

kompensationsplan? 

 

För mig personligen är det 100% givet att jag ska jobba med denna del. 

 

- För det första så tror jag stenhårt på det här företaget och vet att det här är ett långsiktigt 

projekt (inget som kommer och försvinner). 

- Jag har redan tillgångar placerade inom företaget i form av G999 coins och GSB IPO:s. 

- Det går att tjäna mer pengar om man är aktiv. 

- Jag blir motiverad av den här typen av promotions som GSP kör. 

- Inom detta projekt är vi med från starten verkligen, tror det här kan bli hur stort som helst 

- Kryptovaluta är hett, många nu och även framåt som vill exempelvis BTC och ETH. Kommer 

att kosta mycket att köpa, här kan du istället TJÄNA BTC och ETH! 

 

Det jag skulle vilja veta nu är vilka av er som nu har ett DLC Finans IC Infinity-medlemskap 

som är intresserade av att arbeta aktivt med GSP? 

Om detta är inget för dig, då behöver du inte göra något. 

Men om du är intresserad av denna del och vill ha information och hjälp inom just detta 

område, skicka ett mejl till mig på: 

mikael.dlcfinans@gmail.com  

 

Ämnesrad: GSP Aktiv 
 

 

mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com


* V999 lanseras nu! 
 

 
 

Om du läst min senaste uppdatering från 2020-12-29 så kunde du läsa om att det var dags 

att registrera dig på V999 och få din KYC godkänd. 

Här finns instruktioner också om hur du gör detta: 

https://dlcfinans.se/v999info 

 

V999 lanseras alltså nu, det kommer även att finnas en ny utility coin som heter Genius 

Token (GNS). 

 

 
 

Det finns ett väldigt gott skäl varför du bör registrera dig på V999. 

Alla vi som har haft KBC och/eller KCB på Karatbars 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!!! 

 

Jag har själv fått mina Genius Tokens som finns tillgängligt nu på V999-plattformen. 

Jag repeterar, alla som hade KBC/KCB inne på Karatbars kommer att få dessa Genius Tokens! 

Fått mejl från andra som var med i Karatbars som också fått sina Genius Tokens. 

Därför bör alla som ägt KBC/KCB inne på Karatbars se till att de startar upp sitt V999-konto! 

 

https://dlcfinans.se/v999info


Det du måste göra är: 

 

1: Registrera dig på V999 

2: Få din KYC godkänd 

3: Koppla ihop V999 med ditt Freebay-konto. 

 

Thats it! 

Du kommer få dina GNS! 

 

Här ser jag ytterligare en möjlig inkomstmöjlighet för oss! 

Bland annat via det här sättet! 

Tjäna guld (V999) helt passivt på dina Genius Tokens. 

 

 
 

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

Men det finns saker du kan göra nu så att du är redo! 

Har du guld exempelvis på Freebay så kommer du snart att kunna växa ditt guld till V999 

(digital guld) inne på V999-plattformen. 

 

Här är en video-presention av V999: 

https://youtu.be/3t0orp8RmJ4 

 

Ledningen bakom V999 är medvetna om att det finns mycket frågor just nu kring allt som 

har med V999 att göra. Mer information kommer att komma. 

 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners & Freebay 

DLC Finans 

https://youtu.be/3t0orp8RmJ4


 

 
 


