
 
 

Uppdatering 2021-02-05 
 

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. 

 

* Förvirrad?  
 

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


 
 

Det här nyhetsbrevet tänkte jag använda för att reda ut lite olika saker som har med detta 

projekt att göra. För jag märker på de mejl/frågor jag får att det är många som är förvirrade 

kring projektet. Dags att reda ut lite olika saker! 

Vad är vad? 

Jag har full förståelse för att det inte allt är så enkelt att hänga med, det har varit massor av 

ny information den senaste tiden. 

Här kommmer därför en genomgång vad som är viktigt att du har koll på just nu.  

Vi har nu också uppdaterat vår ”resurssida” goldfusion.se. 

 

 
 

Den här sidan kommer att fungera som resurs för alla som är med i GSP osv. 

Sidan finns här: http://goldfusion.se 

Lösenord = goldstandard 

 

För att göra det extra enkelt för dig just nu så rekommenderar jag dig att just nu att lägga 

det som har med Freebay och även V999 åt sidan ett tag. 

Jag har den här veckan varit med på både ett Freebay-webinar och ett V999-webinar. 

Efter att lyssnat på dessa webinar så har jag bestämt mig själv för att avvakta med dessa 

projekt. Freebay hade inget nytt att komma med alls. V999 har något riktigt bra på gång 

känns det som, men det är mycket som inte funkar som det ska ännu på den plattformen. 

 

http://goldfusion.se/


Därför kommer jag just nu enbart fokusera på GSP/G999-projektet. 

Jag kommer givetvis fortsätta bevaka vad som händer inom Freebay och V999, men i det här 

läget känns det som det är bättre att helt enkelt invänta ny information och att de hinner få 

ordning på sina saker. 

Men i det här läget är det helt enkelt enklast och smartast att fokusera på det som verkligen 

fungerar! 

 

Inom GSP/G999 har det däremot varit full fart sedan det här projektet drog igång i mitten av 

december förra året! 

Men vad är vad egentligen inom detta projekt?!? 

Här kommer en genomgång! 

 

Företaget bakom hela detta projekt? 
 

 
 

Startades upp 2011, huvudkontor Hamburg i Tyskland, CEO Josip Heit. 

 

Grunden är den egna blockkedjan G999 
 

 
 

Mer information om det här:  

https://g999main.net 

 

G999 coin  
 

 
 

Är den egna kryptovalutan som handlas idag på ett antal olika exchanges bland annat 

HitBTC, CoinSuper och BitForex. På dessa plattformar kan vem som helst köpa och sälja G999 

coins. 

Här kan du ladda ner G999 whitepaper om du vill lära dig mer om vad G999 coin är för 

något: https://g999main.net/download-whitepaper 

 

GSTrade 

https://g999main.net/
https://g999main.net/download-whitepaper


 

 
 

GSTrade är en egen exchange som man startat. 

Finns här:  

https://gstrade.exchange 

 

Även här kan vem som helst registrera ett konto och köpa/sälja G999 coins och andra 

kryptovalutor. 

När våra tidigare KBC coins blev G999 är det hit dina coins fördes över. 

På GSTrade finns även följande kryptovalutor: 

- BTC 

- ETH 

- USDT 

- XLM 

- GRT 

- LINK 

- PAXG 

 

Hade du sedan tidigare så kallade IPO-Vouchers så är det också här dina GSBIPO-vouchers 

finns! 
 

 
 

GSB IPO – vad är det? 
 

 
 

GSB Group har som mål att ta företaget till börsen. 

Men innan man kan lanseras på börsen så genomförs en så kallade IPO (Initial Public Offer). 

Tanken är att denna IPO ska lanseras under 2021. 

 

GS Partners 

 

https://gstrade.exchange/


 
 

Vi på DLC Finans har valt att arbeta aktivt med detta projekt. 

Det kan vi göra via det som heter Gold Standard Partners! 

Det är GBS:s egen marknadsföringskanal! 

Finns här: 

https://gspartners.global 
 

Det här är affiliate-delen av hela detta projekt. 

Vilket ger dig en affärsmöjlighet som är uppbyggd direkt på blockkedjan som erbjuder 

provisionsutbetalningar i realtid! 

Ett globalt affärskoncept där du har möjligheten att tjäna BITCOIN och ETHEREUM. 

Man gå med i GSP utan kostnad, sedan har du även möjlighet att uppgradera dig till BRAND 

ADVANTAGE till idag 2 olika nivåer BASIC (kostar $149) eller PREMIER (kostar $999). 

 

GS Lifestyle 
 

 
 

https://gspartners.global/


Det senaste tillskottet heter GS LIFESTYLE som lanserades för några dagar sedan! 

För att läsa mer om GS LIFESTYLE, logga in på GS Partners här och läs under denna meny: 

https://gspartners.global/lifestyle 

 

GS Lifestyle är den första externa produkten som lanseras inom GSP. 

Med ett GS Lifestyle-medlemskap så har du tillgång till e-bankkonto där du enkelt kan 

hantera olika valutor och dina kryptotillgångar. 

Behöver du kunna använda dina pengar/krypto så har du tillgång till ett Mastercard-kort 

kopplat till ditt konto som går att använda överallt i hela världen! 

Det här alltså inte en exchange, det här ger dig tillgång till ett kryptovänligt bankkonto 

(Storbritannien, FCA-reglerat). 

 

 
 

Ta reda på ALL information om vad GS Lifestyle är för något och hur du kommer igång med 

detta medlemskap. Jag har tagit fram den här sidan som innehåller inspelade webinar och 

all information du behöver: 

http://goldfusion.se/gs-lifestyle 
 

OBS! 

Aktuellt lösenord = goldstandard 

 

Jag har redan beställt denna skönhet!  

 

https://gspartners.global/lifestyle
http://goldfusion.se/gs-lifestyle


 
 

Jag skriver detta nyhetsbrev för dig som på olika sätt är engagerade i detta projekt som nu 

består av en del olika delar. 

Sedan skiljer ju det sig en hel del på just engagemanget bland er som är med och följer dessa 

nyhetsbrev. 

Många följer exempelvis intensivt det som händer inom GSP, andra har valt att stå vid sidan 

om och är enbart intresserade av vad som händer med värdet på G999 coins. 

Det är OK, man gör som man vill… 

Men lite loj inställning kan jag ändå tycka det är.  

För projektet framgång eller inte har även med de som är involverade att göra, det handlar 

om vi som är med i denna community. Det är vi som är användarna, det är vi som äger G999 

coins idag. Vi kan också på olika sätt påverka detta projekt och på så sätt även G999 coins 

framtid. 

Själv har jag valt att fokusera stenhårt på detta projekt, den senaste veckan har jag varit med 

på 7st olika webinars som handlat om olika delar av detta projekt. 

Jag håller mig uppdaterad vilket gör det möjligt för mig sedan att uppdatera dig. 

Jag lägger massor av tid och energi på detta projekt för att jag ser den enorma potential som 

finns. 

Samtidigt är det viktigt att du är medveten om jag kan och kommer inte kunna göra jobbet 

åt dig. Vill man lyckas inom en affärsverksamhet, vill man ha bra utdelning på sin satsning så 

krävs det ändå ett visst engagemang. 

Det här är ett stort projekt, men massor av potential.  

Mycket har redan hänt på extremt kort tid inom GSP och mer kommer, det kan du vara helt 

säker på! 

Jag är övertygad om att dem som idag inte väljer att engagera sig, kommer att ångra sig i 

framtiden. 

 

Trevlig Helg! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 



 

 
 


