
 
 

Uppdatering 2021-05-06 
 

 
 

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. 

 

Mera informationskanaler för dig som vill följa utvecklingen inom G999/GSP osv: 
 

Aktuell kurs + Whitepaper m.m. 

https://firstmarketcap.com 

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


 

Telegram: 

https://t.me/G999commUNITY  

 

* GSPartners/G999 uppdatering 
 

 

 

Senaste uppdateringen och webinaret från företaget var nu i tisdags den 4:e maj 2021. 

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.  

Istället för att jag ska gå igenom de olika delarna som diskuterades så länkar jag direkt till 

inspelningen: 

https://www.facebook.com/100003131437801/videos/3886943778086632  

 

Det finns massor av planer för framtiden inom detta projekt, det förstår man när man är 

med och lyssnar på dessa webinar. 

Visst, det är massor med information som man ska försöka ta till sig när man är med och 

lyssnar. Det är långt från allt man ens förstår vad de pratar om … 

Men det förstår man nu, kommer med tiden att bli klarare. 

Ambitionerna är skyhöga och det är inga problem med självförtroendet hos de personer som 

är med och leder projektet. Att utveckla denna typ av stora projekt tar också sin tid. 

Mycket har också redan genomförts, första grunden till detta projekt är redan på plats. 

Här lånar jag innehåll från Brian McGinty:s senaste nyhetsbrev för att visa det! 

 

https://t.me/G999commUNITY
https://www.facebook.com/100003131437801/videos/3886943778086632


 
 

 

 

 

 



 
 

Mycket kommer att hända inom det här projektet under sommaren och hösten 2021. 

Den 25:e juni kommer företaget och hela det här projektet att lanseras officiellt på plats i 

Dubai! 

Ge det här lite tid och låt bitarna komma på plats en efter en, då är jag är helt övertygad om 

att vi också kommer få se hela det här projektet inklusive våra G999 coins att lyfta till helt 

nya nivåer. 

 

 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 

 

 
 


