
 
 

Uppdatering 2021-01-18 
 

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 
 

* FOKUS: Gold Standard Partners (GSP)/G999 

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


 
 

Som jag skrev i min uppdatering från förra veckan så kommer det här nyhetsbrevet kunna 

handla om både allt som händer inom GSP men även det intressanta projektet 

Freebay/V999. 

Men just den här veckan och i denna uppdatering har jag valt att lägga allt fokus på GSP! 

Jag har själv valt att jobba aktivt inom GSP av många olika anledningar. 
 

* Jag har ”ägarandelar” i GSB via G999 coins och IPO-Vouchers. 
 

   
 
Personligen tycker jag det här en utmärkt positionering i ett extremt intressant projekt.  

Det troliga är att även du har det, det vill säga du äger både G999 coins och GSB IPO 

Vouchers. Vi vill båda att värdet på G999 coins ska öka och att GSB ska kunna genomföra en 

framgångsrik lansering på börsen via en så kallad IPO. 

Det finns mycket att pengar att tjäna på det, för både dig och mig! 

Både på en IPO-lansering och ett ökat värde på våra G999 coins. 

Som en aktiv del i den community som finns runt detta projekt kan vi själva vara med och 

påverka hur framgångsrikt detta projekt kan bli. 

 

Goda nyheter! 

Denna IPO ser ut att kunna bli aktuellt innan det här året tar slut! 

Media har rapporterat om detta i mitten av januari 2021. 

 



 
 

 
Börsvärde på 2 miljarder USD, det är här vi är delägare (om du har IPO-vouchers) 

 

Jag äger en betydande mängd med G999 coins men jag har ingen som helst brådska att sälja 

mina coins, för jag är så säker som man bara kan vara att kursen kommer att stiga på helt 

andra nivåer inom en inte allt för avlägsen framtid. 

Det gäller att förstå att G999 helt nyligen lanserats på marknaden, det här är ett långsiktigt 

projekt. 

 
> Snart kommer att G999 att introduceras på flera nya exchanges, handelsvolymerna 

kommer att öka. 

 

> Nya produkter som använder G999-blockkedja kommer att lanseras löpande under hela 

året. 

 

> Viktigt också att man nu (från 15/1 – 2021) lanserat det som kallas för:  

G999 Deflationary Model 

 

Förklarat så här:  https://deflationary.g999main.net 

 
”A deflationary model is a downward quantity reaction to each single block minting, aiming to lower the total 

supply and increase the demand. With G999 coin, for example, the fixed reward minting per block can 

guarantee a deflationary characteristic to its network as long as the usage is higher than the minted quantities. 

https://deflationary.g999main.net/


The G999 deflationary explorer keeps inflation in check, and by design, the quantity of G999 is easy to follow 

and understand. In the G999 deflationary explorer you can transparently track through which of the services or 

products G999 coins were used for and therefore what fees were paid and burned for those transactions.” 

 

Snabbt sammanfattat:  

Blockkedjan ser till att minska det totala antalet coins som finns tillgängligt på marknaden 

löpande. Minskad tillgång, ökad efterfrågan = högre pris. 

 

För att få en bra överblick vad GSP är för något så rekommenderar jag dig att gå igenom hela 

den här presentationen av Brian McGinty: 

https://gspresentation.com 

 

* Aktuellt just nu: Kampanjer/Promotions 
 

Produktpaket som finns tillgängligt inne på GSP: 

 

- Brand Advantage BASIC $149 
 

 
 

- Brand Advantage PREMIER $999 (uppgradera från BASIC kostar $850) 

 

https://gspresentation.com/


 
 

OK, tittar man exempelvis på det här PREMIER-paketet så ingår det också 23999st G999 

coins.  

 

Vad är det värt och framförallt vad kan det vara värt i framtiden? 
 

Priset på en G999 coin ligger vid skrivande stund på cirka 1 cent, det skulle innebära att man 

direkt får tillbaka cirka $240. 

Men här gäller det tänka till, för jag är övertygad att priset på G999 kommer ligga betydligt 

högre än på 1 cent inom snar framtid. 

Sedan kan man spekulera fram och tillbaka på vad priset på G999 kommer att hamna på, 

speciellt om man ger projektet lite tid att få utvecklas. 

På lång sikt tror jag personligen att G999 har potentialen att nå en prislapp på $1, men det är 

på lång sikt. 

 

Från 1 cent till $1 är det verkligen möjligt? 
 

Det kan man ju alltid spekulera i, men inom kryptomarknaden är det fullt möjligt. Det finns 

många exempel på coins som gått upp tusentals procent på kort tid. 

Kommer exempelvis ihåg i början av förra året när jag började rekommendera en 

kryptovaluta som heter Chainlink(LINK) som då kostade typ $3-4, kostar nu mindre än ett år 

senare kostar den $23.  

 

Mer realistisk tror jag att vi under senare delen av det här året skulle kunna se ett pris/kurs 

på cirka 20-30 cent. Räkna på 20 cent exempelvis, då är dina 23999st G999 coins i detta 

”Premier-paket” helt plötsligt värt $4800. 

Det handlar givetvis vad du själv tror, vad tror du själv om framtiden för G999? 

Viktigt att förstå att G999 som coin och blockkedja lanserades på marknaden den 15:e 



december 2020, det har bara gått en dryg månad!!! 

Men för mig personligen så satsar jag på en kommande ökning av priset för G999 och därför 

tvekade jag inte ett dugg på att uppgradera till PREMIER-paketet! 

 

GSP Dream Incentives Program 2021 

 
 

Information om vad GSP Dream Incentives Program 2021 är för något finns här: 

https://gspartners.global/promotions/incentive 

 

Jag går igenom GSP Dream Incentives i denna video: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/crVb6v9jwy 

 

OBS! 
För att kunna vara med denna promotion-kampanj måste du göra en sak först! 

 

 
 
Du har den här informationen när du loggar in på GSP. 

För att kunna vara med GSP Dream Incentivs Program 2021 behöver du ”bränna” 2999st 

G999 coins (dessa coins tas från G999 wallet inne på GSP) 

https://gspartners.global/promotions/incentive
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/crVb6v9jwy


Här hjälper du till att minska tillgången av G999 coins. 

 

 
 
Du får då direkt också 30 så kallade Legacy Points som tack för hjälpen! 

 

 

 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners & Freebay 

DLC Finans 

 

 
 


