
 
 

Uppdatering 2021-02-23 
 

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.  

 

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. 

 

* GSDeFi 

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


 

 

 

Det har varit en hel del uppdateringar och information gällande GSP senaste tiden. 

Det här är redan den 10:e uppdateringen under 2021. Jag försöker alltid dela upp 

informationen så att det inte blir för mycket information att ta till sig på en gång. 

Den här uppdateringen blir en kortare uppdatering, med information om vad GSDeFi är för 

något. Det här är ytterligare ett projekt som lanserades den 15:e februari.  

 

Vad är då GSDeFi? 

 

   
  

Det här vänder sig till dig som har G999 coins. Du är inte intresserad av att sälja dina G999 

coins till det pris vi får idag för våra G999 coins.  

Då har du nu möjligheten att sätta in dina G999 coins eller en valfri del av dina coins i 

decentraliserad sparplan, där du tjänar en löpande ränta på ditt innehav. 

Dina coins är inte heller låsta, skulle du vilja ta ut dina coins och sälja dem kan du göra det.  

 

- Du behöver ha minst 50 000st G999 coins. 

 

- Du behöver ha en så kallad G999 web wallet. Vilket är en decentraliserad e-wallet som bara 

du kan tillgå. Japp, den är den där wallet-lösningen där du måste ange 24 ord för att kunna 



logga in (säkerhet). 

Finns här: https://mywallet.g999main.net 

 

- Du behöver ett GSTrade-konto. 

Finns här: https://gstrade.exchange 

 

Hur mycket ränta du får på ditt GSDeFi-konto beror på vilket medlemskap du har inom GSP. 

Premier Advantage medlemmar har +5% i ränta. 

 

 
  

Hela processen för att skaffa GSDeFi börjar på GSTrade. 

De flesta av er har era G999 coins just på GSTrade. 

Informationen finns här: https://gstrade.exchange/dashboard 

 

 
 

Men för att kunna aktivera GSDeFi så kommer du behöva ha G999 coins insatta på din web 

wallet: https://mywallet.g999main.net 

Det vill säga, du behöver skicka G999 coins från GSTrade till din egen G999 web wallet.  

Det första man gör, är nämligen  att man validerar sitt konto. 

 

Är du Brand Advantage Partner (Basic eller Premier) så har du också en voucher att hämta 

inne på GSPartners som du ska använda för att få den ränta som gäller för ditt medlemskap.  

 

https://mywallet.g999main.net/
https://gstrade.exchange/
https://gstrade.exchange/dashboard
https://mywallet.g999main.net/


 
 

I den här videon visar John Rawnsley hur det hela går till, steg för steg:  

https://youtu.be/siiWa55Mm7I 
 

Hur har jag gjort med mina egna G999 coins? 
 

 
 

Jag har valt att satsa en del av mina G999 coins i denna GSDeFi-plan. 

Förra veckan satte jag in 500 000st G999 coins för detta. 

Det här gör att jag helt passivt kan bygga på mitt innehav av G999 coins, betalas ut varje 

vecka. 

Visst, 3.5-5% i ränta kanske inte låter så där otroligt hett. Men, om jag ändå inte tänker sälja 

mina coins, varför inte få ränta på dem? 

Dessutom, pengarna är inte låsta. Skulle jag ångra mig och ändå vilja sälja så kan jag göra 

det. Sedan har jag som sagt inte gått in med hela mitt innehav, bara en del.  
 

Som en extra bonus så tjänar man dessutom så kallade Legacy Points varje vecka! 

Ju mer Legacy Points, desto bättre priser kan man vinna i den promotion-kampanj som pågår 

just nu! 
 

 
 

Som jag ser det så är det här ett alternativ för dig som har en hel del G999 coins, som liksom 

jag tror och hoppas på en betydligt bättre kurs för G999 i framtiden. 

Då är det här ett bra alternativ. 

https://youtu.be/siiWa55Mm7I


 

 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 

 

 
 


