
 
 

Uppdatering 2021-02-15 
 

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. 

 

* Förra veckans resultat! 
 

 
 

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


Den andra veckan i februari levererade +5.59%. 

Så här ser det ut i praktiken, beroende vilket tradingkontrakt du har idag. 

Resultat i USD gällande förra veckans trading! 

 

 
 

* Uppgradera ditt tradingkontrakt CFX 
 

 
 

Nå de större intäkterna varje vecka genom att uppgradera ditt tradingkontrakt på CFX. 

Du behöver alltså inte vänta på att ditt tradingkontrakt ska tradas ut först! 

Säg att du har ett $1000 tradingkontrakt men vill kliva upp på nästa steg som är $2000, då 

betalar endast mellanskillnaden – det vill säga $1000. 

 

Den här videon visar hur det fungerar att uppgradera ditt konto på CFX till ett större 

tradingkontrakt: 
https://youtu.be/yG-nQqm8RAs 

 

Det finns även video inne på CFX sida när du väljer att klicka på UPGRADE-knappen. 

 

* Inspelat webinar från den 8:e februari – FXNetwork går igenom 

olika e-wallets  
 

https://youtu.be/yG-nQqm8RAs


 
 

Det finns många olika alternativ när det gäller vilka e-wallets man ska använda för att kunna 

skicka och ta emot pengar till/från CFX. 

I det här webinaret går man igenom flera olika bra lösningar. 

 

Här finns en inspelning av detta webinar: 

https://youtu.be/9lJ50epa4jI 

 

* Brittisk miljardär går med i CFX! 
 

 
 

Jojar Dhinsa, från Coventry i Storbritannien, har nyligen anslutit sig till CFX efter att hans 

advokater noggrant har gått igenom strukturen och legaliteten bakom konceptet och 

företaget. 

Han sålde sitt första företag 21 år gammal för 50 miljoner pund. 

Jojar är nu ordförande för Athlone Group som han grundade 2000. 

http://www.athlonegroup.com  

 

90% av koncernens vinster går till humanitärt bistånd och välgörenhetsprojekt. 

 

På lördag den 20:e februari klockan 13:00 svensk tid kan du lära dig mer om Jojar och varför 

https://youtu.be/9lJ50epa4jI
http://www.athlonegroup.com/


han valt att satsa på CFX! 

 

ZOOM-länk: 

https://us02web.zoom.us/j/94955582874#success 

 

 

Ha en bra vecka! 
 

Mikael Eriksson 

DLC Finans  

 

     

https://us02web.zoom.us/j/94955582874#success

