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Uppdatering 2021-01-29 
 

Det här nyhetsbrevet och uppdateringen går enbart ut till dig som tillhör vårt mest exklusiva 

medlemskap DLC Finans IC Infinity. 

 

 
 

* ETHEREUM – GO TIME…? 
 



 
 

Just det här nyhetsbrevet och uppdatering går enbart ut till dig som redan i december 2020. 

Nästa vecka kommer vi skicka nyhetsbrev som går ut till alla som gått med i DLC Finans IC. 

Var inte tanken att vi skulle gå ut med ännu ett nyhetsbrev den här veckan. 

Men vi känner att vi bara måste nå ut med denna info. 

Det här börjar nämligen kännas lite brådskande… 
 

Jag hoppas att du hunnit läsa vår nya guide KRYPTO 2021 – TOP PICKS. 

 

I den guiden presenterar vi en plan som kräver väldigt lite arbete och som kommer med 

lägsta möjliga risk inom kryptovaluta 2021 och framåt. 
 

 
 

Här finns denna info: 

https://dlcfinansic.se/krypto-top-picks 
 

I den här guiden skriver vi bland annat: 

Fakta är att DLC Finans har rekommenderat Ethereum varje år sedan vi började skriva om 

kryptovaluta. 

Här ser vi en enorm potential för en massiv kursuppgång på sikt. 

Många andra kryptovalutor som finns ute på marknaden använder Ethereums blockkedja. 

Speciellt coins som befinner sig inom den superheta DeFi-sektorn. 

https://dlcfinansic.se/krypto-top-picks


DeFi = Decentralized Finance. 

Det här är en ny marknad som gått från noll till $15 miljarder. 

Det kommer att hända mycket inom denna sektor det här året. 

Ethereum har bara funnits i 5 år men är redan ett $40 miljarders projekt. 

Men fakta är att med uppdateringar som gjorts i deras system (Ethereum 2.0) så har detta 

projekt potentialen bli enormt mycket större. 

 

Att investera i Ethereum känns just nu som att investera i Amazon när Internet var nytt och 

utvecklades. Visst, det finns alltid en risk att investera tidigt i denna typ av projekt. 

Så var det med Amazon också, en gång i tiden. 

 

Så här ser utvecklingen ut för Ethereum sedan starten: 

 

 
 

Priset på ETH har i år redan passerat ATH (All Time High), men jag tror personligen det finns 

mycket mer att hämta här! 

Jag tror att ETH kan passera $5000 under 2021, kanske till gå upp ännu mer. 

 



 
 

Priset på ETH ligger i skrivande stund på $1300. 

Förra året kunde vi köpa på oss ETH för strax över $100, det var helt fantastiskt! 

Jag ville få ut det här nyhetsbrevet till er som är med i IC redan idag för jag tror kursen på 

ETH kommer att kunna röra sig uppåt igen, väldigt snart… 

Det kan dessutom handla om en rejäl rörelse uppåt. 

Viktigt dock att förstå, det här handlar inte om någon slags ekonomisk rådgivning. 

Vi har inga provisioner/intäkter för att våra medlemmar köper ETH. 

Vill bara skicka ut denna uppdatering med information om hur vi själva agerar just nu på 

kryptomarknaden och detta fall har vi köpt upp oss på mer ETH. 

Men det är givet inte alls säkert att kursen kommer att gå upp, det kan bli helt tvärtom.  

Vi kan även få se en nedgång till nivåer runt $1000 innan ETH återigen gör sig redo för att 

passera All Time High. 

Oavsett vad som händer på kort sikt, vi kommer inte att bry oss! 

Vi kommer fortsätta behålla våra ETH – HODL! 

Vår tid kommer att komma . 

 

Trevlig Helg! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 


