
 
 

Uppdatering 2021-03-22 
 

 
 

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. 

 

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


* GSPartners  så här långt… 
 

 

 

Jag var med och lyssnade på ett GSP webinar i fredags (2021-03-19) för nu börjar nästa 90 

dagars period inom detta spännande projekt. 

Men det gäller att förstå att vi enbart varit igång i 3 månader och mycket har redan hänt 

inom GSP, men det är fortfarande en väldigt kort tid. 

Visst hade man önskat att få se ett ökat värde på våra G999 coins osv. 

Men efter att ha lyssnat på det här webinaret och annan information som jag tagit del av så 

känner mig väldigt bekväm med hur detta projekt utvecklas. 

Jag ser fram emot att få se hur planerna faller på plats, del för del. 

Det finns ett mycket gott självförtroende bland personerna bakom detta projekt och de som 

jobbar med den tekniska utvecklingen.  

Men den kommer att ta sin tid innan hela projektet har lanserats fullt ut. 

Vad kan man göra då nu när priset är så lågt på G999 coin? 

Jag har valt att köpa mer. Det är enkelt att köpa nya coins inne på GSPartners, använd deras 

Market Vouchers! 

 



 
 

G999 coin finns idag listat på 8 olika exchanges och handelsvolymerna har ökat. 

Senaste tillskottet bland exchanges är att G999 coin ska listas på Bittrex!  

 
Bittrex är den 12:e största av alla exchanges i världen. Så en listning där ger ännu mer 

handelsvolym. 

 

Det har som sagt redan hänt extremt mycket på så här kort tid och det ser väldigt spännande 

ut för resten av året. Men allt kan inte ske direkt, man måste ha tålamod inom den här typen 

av projekt. 

Josip Heit (CEO, GSB Gold Standard Group) upprepade vid flera tillfällen under detta 

webinar. 

- Vi har redan tagit fram ett flertal produkter/tjänster som är redo att lanseras – men ni är 

inte redo ännu – You are not ready yet! 

 

Jag förstår vad han menar…  

Det här är ett företag som ligger i framkant gällande den allra senaste tekniken. 

Det gäller att rulla ut det här projektet i olika delar. Vi som är med i GSP måste först läras 

upp och utbilda oss inom de olika delarna. Annars kan det bli rörigt och svårt att förstå. 

 

Helt klart är att man nu gör en stor satsning inom den så kallade DeFi-världen! 

Man ska bli DeFi-banken nummer 1! 

 



 
 

DeFi är en förkortning av termen “decentralized finance”, och fungerar som en paraplyterm 

för olika slags finansiella appar inom kryptovaluta och blockchain. DeFi ger möjligheten att 

skapa finansiella instrument genom en form av decentraliserad struktur, som står helt fri 

från kontroll av företag och myndigheter. 

Det här tror jag personligen är helt rätt väg att gå för GSP/G999! 

 

För att ta sig in på den här marknaden kommer man att ta fram en ny coin, en så kallad 

”wrapped” version av G999 coin! 

 

Vet du att det finns något som heter Wrapped Bitcoin? 

 

 
 

1st WBTC kostar alltid lika mycket som 1st BTC.  

Det här är helt enkelt en version av BTC men skapat för Ethereums nätverk och är helt 

kompatibel med ERC-20 standarden inom Ethereums nätverk. 

Framtaget för att komma åt hela De-Fi-världen som är uppbyggt framför allt kring Ethereums 

nätverk. 

 

 

G999 coin ligger ju på en blockkedja och nätverk, men via en ”wrapped” vers ion av G999 så 

får man tillgång till Ethereums nätverk och även Binance nätverk och det är vägen till att 

öppna upp hela DeFi-världen! 

Med bland annat så kallade DEX, decentraliserade exchanges som blivit populära senaste 

åren och som omsätter allt mer pengar. 

Kända DEX är exempelvis Uniswap, PancakeSwap och MDEX. 

Återigen, det här öppnar upp för ännu mer ökade handelsvolymer! 

 



 
 
Är du intresserad att veta mer om vad en ”wrapped coin/token” är för något så kan jag 

rekommendera den här artikeln från Binance: 

https://academy.binance.com/en/articles/what-are-wrapped-tokens 

 

Den 1:a april kommer man också lansera en ny möjligt för passiva inkomster 

via det man kallat för CommunityNodes. 

  

 
 

Jag kommer givetvis komma tillbaka med mer information om hur dessa CommunityNodes 

kommer att fungera i praktiken men också mer information gällande ”Wrapped G999 coins 

osv. 

 

Trevlig Vecka! 
 

https://academy.binance.com/en/articles/what-are-wrapped-tokens


Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 

 

 
 


