
 
 

Uppdatering 2021-05-25 
 

 
 

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 

 

Telegram: 

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


https://t.me/G999commUNITY  

 

* GSPartners/G999 uppdatering 
 

 

 

Senaste uppdateringen och webinaret från företaget levererades via ett 3 timmars webinar 

igår, måndag. 

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/priska.king/videos/3947691088678567  

Nu är det inte långt kvar till den stora och officiella lanseringen av hela det här projektet. 

Detta event kommer att hållas i Dubai, Burj Khalifa (världens högsta byggnad). 

Ett event som kommer att hållas under perioden 25-27:e juni. 

 

Jag rekommenderar dig att lyssna på det här inspelade webinaret, då kommer du också 

förstå hur stort det här projektet verkligen är.  

Är en del helt nya delar av detta projekt som presenteras också. 

Exempelvis: GS Smart Wealth 
 

 
 

https://t.me/G999commUNITY
https://www.facebook.com/priska.king/videos/3947691088678567


 
 

Men också något som heter: JOne 

 

 
 

Det här är ett företag som bygger upp något som ingen annan tidigare gjort. 

Plattformen för allt som byggs upp inom detta företag är den egna blockkedjan. 

I juni kommer man alltså öppna upp GS Bank. 

CEO Josip Heit nämner också under detta webinar om den kommande börslanseringen, han 

säger ”it will happen very soon”. Låter lovande för oss som har IPO Vouchers! 

 

Lyssna igenom detta webinar. Då kommer du också förstå att det tar tid att få alla dessa 

olika bitar på plats. Men i samband med detta event i Dubai så kommer mycket viktiga delar 

av detta projekt att lanseras fullt ut. 

Jag tror det kommer finnas massor av intressanta möjligheter de närmaste månaderna för 

alla oss som är med i GSP. 

Förhoppningsvis kommer också värdet på G999 coins att börja röra sig i rätt riktning, 

nämligen uppåt! 

 

Det här är en intressant video från Greg Gerrie som gjort en kalkyl gällande G999 coins, titeln 

på videon är ”G999 Price Points Algebra 101”. 

Väl värt att gå igenom, endast 7 minuter lång. 



 

 
 

https://youtu.be/Br-D7VS17Gg 

 

 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 

 

 
 

https://youtu.be/Br-D7VS17Gg

