
 
 

Uppdatering 2021-09-07 
 

 
 

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: 

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


 

Aktuell kurs + Whitepaper m.m. 

https://firstmarketcap.com 

 

Telegram: 

https://t.me/G999commUNITY  

 

* GSB/GSP webinar från den 1:a september 
 

 

 

Fått en del mejl från er om vart mina uppdateringar kring GSP tagit vägen, har det inte hänt 

något inom GSP/GSB och det är därför jag inte skickat några uppdateringar gällande GSP? 

Sanningen är att jag passat på att ta lite semester under sommaren. 

Samtidigt fokuserade jag min arbetstid på att uppdatera en hel del av det omfattande 

materialet som vi har ute på våra olika sajter. 

Har också lagt en hel del tid på olika typer av researchjobb. 

Ska också sägas att jag inte är helt insatt i alla olika delar som just nu är aktuellt inom GSP. 

Loggar man nu in på backoffice så möts man av massor med olika delar. Det tar sin tid att ta 

reda på vad som är vad och hur allt fungerar. 

Jag har medvetet hållit tillbaka med att skicka ut för mycket information, det är lätt att det 

blir ”information overload” annars och något som jag vill undvika. 

Jag har istället väntat på mer detaljerad information från företaget.  

Senaste uppdatering jag skickade ut är nyhetsbrevet som skickades ut den 29:e juni. 

Den uppdateringen handlade om den officiella lanseringen av hela projektet GSB/GSP/G999. 

Enklaste och bästa sättet för att följa det allra senaste inom GSP är att följa den officiella 

Facebook-gruppen och vara med på de webinars som arrangeras varje månad med 

uppdateringar direkt från företaget. 
 

Senaste tillfället för detta webinar var förra veckan, den 1:e september fick vi en genomgång 

och uppdatering bland annat direkt från företaget. 
 

Jag rekommenderar dig att lyssna på detta webinar: 

https://www.facebook.com/priska.king/videos/591255668720657 

 

Du får bland mer information gällande den nya satsningen G999 Exclusive Living Hotel 

https://firstmarketcap.com/
https://t.me/G999commUNITY
https://www.facebook.com/priska.king/videos/591255668720657


Apartments. Ett fastighetsprojekt med möjlighet till ägande via blockkedjan. 

 

 
 

Sedan förstår jag vad alla som följer dessa uppdateringar vill ska ske… 
 

1: Att G999 coin ska gå upp i värde. 
 

2: Att företaget ska lansera sin IPO så att företaget senare kan introduceras på börsen. 

 

Återigen lyssna på webinaret, där pratar man både om kursutvecklingen gällande G999 coin 

och den kommande IPO:en. 

 

 

 

 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 

 

 
 


