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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 viktigt att du förstår att jag (Mikael Eriksson) är en affiliate/partner inom GSP 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, 

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. 

 

* GSPartners  - G999 

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


 

 

 

Jag var med och lyssnade på ett GSP webinar i måndags (2021-04-19). 

Att vara med och lyssna på dessa webinar där man får uppdateringar gällande hela detta 

stora projekt är det bästa sättet för att hålla sig uppdaterad. 

Det är så jag själv gör för att hålla mig uppdaterad.  

Därför är det också viktigt att man också är med i Facebook-gruppen för GSP, då får man 

information om allt som händer inklusive när dessa webinars arrangeras. 

Men du hittar också information om när dessa webinars arrangeras inne på GSP:s sida. 

 

Det här projektet startades upp när G999 coin lanserades på marknaden den 15:e december 

2020. Allt är alltså fortfarande väldigt nytt! 

Under denna period har partner-delen inom GSB Gold Standard Group gått från noll till 98 

780 medlemmar, det vill säga snart är vi 100 000 medlemmar i denna community. 

Starkt jobbat! 

Men visst, den här första perioden på 4 månader inom det här projektet har också haft sina 

utmaningar. 

Kan bara konstatera att G999 har fått ärva en del av de problem som KBC coin (från 

Karatbars) hade under 2019. 

Då var det många organiserade smutskampanjer riktade mot Karatbars och KBC coin som 

fick kursen att falla. 

Nu har även detta inträffat för GSB och G999 coin, vilket bland annat gjort att sajter som 

listar coins som CoinMarketCap och Coingecko har satt upp en slags varningsflagg på sina 

sajter för G999 coin. 

 



 
 

Givetvis är det väldigt negativt för projektet, för G999 kursen osv. 

Den här varningen kommer upp för att finansmyndigheter i Nya Zeeland har gått ut med en 

varning på sin hemsida. 

Jag har också läst den här varningen på deras sida, informationen var helt felaktig! 

Det visar sig att informationen från finansmyndigheterna i Nya Zeeland var helt byggt på 

information från kanaler som vill få ut dessa smutskampanjer som är inriktade på att skada 

projektet. 

GSB:s juridiska avdelning har också varit i kontakt med finansmyndigheterna i Nya Zeeland 

om detta och nu har de också plockat bort den felaktiga informationen. 

Men varningen ligger fortfarande kvar på CoinMarketCap! 

Men klickar man på länken i varningen så hamnar man ingenstans. 

 
Är nog bara en tidsfråga så kommer även CMC ta bort den här felaktiga informationen och 

varningen. 

Men det är sådant här som givetvis sätter käppar i hjulet för hela projektet. 

Min övertygelse är att det kommer att ta sin tid för att få detta projekt att lyfta till den nivå 

som vi alla hoppas på och vill! 

 

 
   

Det kommer handla väldigt mycket om TÅLAMOD den närmaste tiden. 

På dessa webinars presenteras ofta de framtida planerna och vägen framåt för hela 

projektet. Det går att konstatera att ambitionen är väldigt hög och planerna är storslagna. 

Men att skapa den här typen av projekten tar sin tid, det här är ett globalt affärskoncept. 

Det kräver också sitt arbete gällande exempelvis att få alla kommande produkter/tjänster 

godkända först av myndigheter och andra instanser innan man kan lansera och trycka på 

gaspedalen. Allt måste göras enligt gällande lagar och regler. 



Tror vi kommer att få många spännande och bra nyheter presenterade från företaget under 

de närmaste månaderna. 

I slutet av juni kommer även företaget att arrangera det allra första live-eventet i Dubai. 

CEO Josip Heit är mycket målinriktad på att ta det här företaget till börsen. 

Det kommer att bli en spännande resa framåt. 

Det är enkelt att bara titta på nuvarande kurs gällande G999 och tänka att det här har ju inte 

alls gott så bra som man hade hoppats. 

Men det här fortfarande en helt ny kryptovaluta på marknaden och hela projektet har långt 

ifrån lanseras ännu – det kommer att komma så mycket mer! 

 

Det behövs även tålamod inom kryptovärlden. 

Det har jag själv fått erfara så många gånger. 

Exempelvis var jag tidig investerare i Binance Coin (BNB). 

2018 gick det att köpa BNB för under $10 vilket jag också gjorde, trodde mycket på det här 

projektet och konceptet! 

I juni 2019 hade priset gått upp till cirka $35. Men hela kryptomarknaden utvecklades rätt 

långsamt under denna period. Men känslan var ändå att här fanns det mycket mer att ge. 

Men under 2020 faller kursen istället för BNB och i mars 2020 så var kursen återigen nere på 

under $10. Lätt att tappa hoppet om ett sådant här projekt när det blir så. 

När man ser kursen gå upp för att sedan falla tillbaka hela vägen. 

Corona-kraschen hade slagit till, men sålde inte. 

Kryptomarknaden återhämtar sig sedan löpande under 2020, men det blir inga stora 

uppgångar för BNB. Återigen, lätt att tappa tron på projektet när inget händer. 

Lika bra att sälja av och säkra sin vinst? Tålamodet börjar ta slut… 

För i slutet av 2020 hade ändå BNB stigit till över $35 igen.  

Läge att satsa på andra mer lovande projekt? 
 

Sedan händer det här 2021! 

 

 



 

1st BNB går idag för cirka $600. 

Det är så här som man faktiskt man kan skapa små ”förmögenheter” inom kryptovärlden. 

Men bara för den som har det där tålamodet som krävs. 

Det som hände inom BNB tog 3 år. 

Det ser liknande ut för många andra kryptoprojekt. Först händer det lite, sedan inget och 

sedan inget alls. Men sedan kan allt förändras enbart på några månader! 

 

G999 har bara varit igång under 4 månader. Det gäller att ha lite perspektiv på det hela. 

 

 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 

 

 
 


