
 
 

Uppdatering 2021-06-29 
 

 
Bilder från helgens event i Dubai, Burj Khalifa. 

 

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 
 

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 från Dubai eventet 
 

 

 

OK, nu är det här projektet officiellt lanserat. 

Det var mycket information som förmedlades under helgens stora och spektakulära event i 

Dubai. Jag hade ingen möjlighet att följa eventet live i helgen, men har gått igenom många 

timmars videomaterial efteråt. 

Jag kommer också använda videomaterial för att kunna uppdatera dig kring allt som 

förmedlades under helgen som var. 

Fram till detta event så har vi månad efter månad kunnat följa utvecklingen inom detta 

projekt via olika live-webinar.  Inget snack om att ambitionerna är skyhöga. 

Men ibland har det känts som man är lite för ivriga med att gå ut med information om olika 

kommande projekt och planer, planer och projekt som sedan man inte hör så mycket mer 

om. Det gäller också att få saker och ting att flyta på. Lanserar man för mycket olika delar 

inom projektet så är det lätt att bli rörigt för oss som är medlemmar. 

Det var också en hel del olika delar som presenterades på plats i Dubai, mycket som också 

låter väldigt spännande! 

Allt är också olika pusselbitar för att senare kunna lansera GSB på börsen. 

Allt som görs just nu är också en del av planen för att kunna öka efterfrågan på vår coin 

G999, med ökad efterfrågan kommer också kursen på G999 coins att kunna stiga. 

Allt hör ihop! 

 

https://firstmarketcap.com/
https://t.me/G999commUNITY


 
 

Bilen ovan visar de olika delarna inom detta pussel. 

En del av dessa delar är nu lanserade, andra kommer senare. 

Företaget öppnar nu ett kontor i Dubai och event-besökare kunde besöka det nya kontoret i 

helgen. 

 

  
 

GSB kommer under året att öppna upp flera GSB-kontor runt om i världen. 

Josip Heit kunde på scen i Dubai också presentera företagets nya satsning på ”Property 

Tokenization” i samarbeta med Driven Properties. En helt unik satsning! 

 



 
 

Det här är mycket spännande projekt där vi alla kommer ha möjligheten att kunna äga 

andelar i denna exklusiva fastighet via tokens. 

 

Kort video om vad detta är: 

https://youtu.be/bCinQy49g94 

 

Bästa sättet för att få en första överblick kring allt som händer är att gå igenom en del 

videomaterial. 

Börja med den här videon med Nitsa Nakos från igår, där hon går igenom del för del. 

https://www.facebook.com/priska.king/videos/4047655208682154 

 

Sedan finns det ju också videomaterial från Dubai-eventet här: 

https://youtu.be/jtGaRocwqsw 

 

OBS!  

Det här är en video på över 7 timmar, men du kan givetvis ”spola framåt” och titta på det 

som intresserar dig mest. 

 

Det är mycket information att ta till sig och det mesta av det här är även helt nytt för mig. 

Jag har inte koll på alla delar. Det finns många delar av allt det här nya som jag ännu inte 

förstår. Loggar man nu in på GSP backoffice så ligger det massor med information där, 

mycket är nytt!  

Men jag är övertygad om vi alla kommer få mer och mer klarhet kring de olika delarna.  

Det kommer erbjudas utbildning inom de olika delarna. 

Jag kommer givetvis även att fortsätta uppdatera dig gällande allt som har med detta projekt 

att göra. Ju mer jag själv hinner sätta mig in i de olika delarna desto mer information och 

hjälp kan jag gå ut med till dig som är intresserad. 

 

 

https://youtu.be/bCinQy49g94
https://www.facebook.com/priska.king/videos/4047655208682154
https://youtu.be/jtGaRocwqsw


 

 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 

 

 
 


