
 
 

Uppdatering 2021-06-09 
 

 
 

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://t.me/G999commUNITY  

 

* GSPartners/G999 uppdatering 
 

 

Den här uppdateringen kommer att länka till ett antal videos som jag rekommenderar att du 

tittar på, speciellt om du vill hålla dig uppdaterad kring allt som händer och ska hända den 

närmaste tiden inom detta projekt. 

Låt mig börja med att verkligen förtydliga, G999 är inte bara en ”vanlig” coin bland tusentals 

andra coins som trängs inom kryptomarknaden!  

För det första handlar det om egen blockkedja som ingen annan har, sedan byggts det upp 

ett helt ekosystem kring denna blockkedja. 

Här kommer det finnas helt unika produkter och tjänster som även kommer att börja 

efterfrågas utanför den community som idag finns bakom detta projekt. 

Det finns redan en stark community bakom G999, men det finns också muskler och resurser i 

det här företaget. 

Nyligen har företaget även köpt upp tyskt mediaföretag: 

https://finance.yahoo.com/news/g999-josip-heit-gsb-gold-231500649.html?.tsrc=fin-srch 

 

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. 

På plats i Dubai kommer man lansera den egna banken, GSBank. 

En digital och decentraliserad bank som kommer erbjuda människor och företag från hela 

https://www.facebook.com/groups/gspartners
https://firstmarketcap.com/
https://t.me/G999commUNITY
https://finance.yahoo.com/news/g999-josip-heit-gsb-gold-231500649.html?.tsrc=fin-srch


världen sina tjänster. 

 

 
 

Läste i veckan om Warren Buffett och hans bolag Berkshire Hathaway som nyligen har gått in 

med $500 miljoner i Brasiliansk digital bank. 
 

 
 

GSBank ligger helt rätt i tiden! 

En del av GSBank kommer vara GS Smart Wealth. 

En möjlighet att VARJE DAG tjäna passiva inkomster direkt på blockkedjan. 

Vem skulle inte vara intresserad av det? 

 

 



 

Jag ser verkligen fram emot att få börja använda mig av den nya digitala banken. 

Men det är så mycket just nu som händer kring detta projekt att det är lite svårt att förklara i 

text via ett sådant här nyhetsbrev. 

Därför kommer jag nu länka till ett antal videos där man går igenom de olika delarna. 

Bland annat den här videon från teamet i Sydafrika. Brendon Earp-Jones gör i denna video 

bland annat en jämförelse med kryptovalutan DogeCoin (DOGE) som du säkert hört talas 

om. 

En coin som idag finns på 6:e plats på CoinMarketCap. En coin som lanserades redan 2013. 

Efter lanseringen tappade DOGE sitt värde med 250% (maj 2015). 

 

 
 

Det tog sin tid innan det verkligen börja hända något, från januari 2021 till maj 2021 ökade 

värdet på 1 DOGE med 120 gånger! 

I januari 2021 kostade 1 DOGE ungefär lika mycket som 1 G999 kostar idag. 

Därför intressant att jämföra dessa coins mot varandra. 

 

 



 

* G999 från början 16 miljarder coins, men där tillgången löpande minskas > DEFLATIONARY 

Målet är givetvis att öka EFTERFRÅGAN samtidigt som man minskar TILLGÅNGEN vilket 

kommer att driva kursen uppåt! 
 

* DOGE 130 miljarder coins men där man adderar 5 miljarder coins varje år > INFLATIONARY 
 

Se denna video här, rekommenderas, Brendon från teamet i Sydafrika går igenom 

projektet: 

https://youtu.be/jhElzea-4SI 
 

Mer om vad vi har inom detta projekt och det som kommer och vad det kan innebära för 

priset på 1st G999, från Dr. Greg Gerrie: 

https://youtu.be/OZyjvitqLo4 
 

Det finns en enorm potential inom detta projekt, jag fortsätter att köpa nya G999 coins och 

tror på en mycket spännande framtid. 

Vill du också köpa mer G999 coins, så gör det nu! 

Logga in på GSPartners sidan och använd dig av de så kallade ”Market Vouchers”, ett enkelt 

sätt för att kunna mer G999 coins. 

 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 
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