
   
 

Uppdatering 2021-12-15 
 

Hej! 
 

Här kommer den allra senaste uppdateringen gällande PLCU-projektet. 

Det har varit en hektisk tid med mycket som händer på en gång inom detta 

projekt, bit för bit kommer allt hamna på plats. 

Snart är vi där att vi kan starta igång våra inkomstmaskiner = Ultima Farms! 

 

* Inspelat webinar från igår, på svenska med Enikö 
 

Igår hade vi ett webinar på svenska med frågor och svar kring PLCU osv. 

KLICKA HÄR för att se/lyssna på den inspelningen 
 

* Kommande webinar, idag 2021-12-15 
 

 
 

> Klockan 19:00 live-webinar på engelska direkt med Alex Reinhardt CEO i 

företaget PLC. 

https://unlimited-live.de/live/en  

 

> Klockan 20:00 live-webinar på svenska med Enikö som presenterar PLCU 

https://zoom.us/j/4363761606 

 

https://us02web.zoom.us/rec/play/D0jWfiamUn3V1JClOUL6XwQ5ELSVZoHrqzt-qtYdk4OhsKcK2wYPWsdzAzQKzlvwm2oSJnETb6TIHLCO.MKU7oHJhNlDt5HC7?continueMode=true&_x_zm_rtaid=myL0d-VTRFObThXbuW1vng.1639569729846.b08fd9e1c7ec754daf2ce1a465ee999b&_x_zm_rhtaid=532
https://unlimited-live.de/live/en
https://zoom.us/j/4363761606


 
 

* Köpa PLCU coins på Coinsbit 

Här hittar du den guide som jag tagit fram som även innehåller även en video 

som visar hur jag gör för att köpa PLCU på Coinsbit 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/12/Kopa-PLCU-pa-COINSBIT-version2.pdf 

 

OBS! 

Grattis till alla er som hunnit köpa PLCU coins när priset låg på $5000. 

Nuvarande pris ligger runt cirka $7000, men kommer givetvis både kunna gå upp 

och ner i kurs. 

 

* Apparna! 

 

Igår lanserades ULTIMA Wallet på Google Play för Android telefoner/surfplattor. 

Det är alltså en APP, kan inte installeras på en vanlig dator. 
 

 
Här är en direktlänk till Ultima Wallet: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ultimawallet  
 

Appen finns ännu inte för Iphone. 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/12/Kopa-PLCU-pa-COINSBIT-version2.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ultimawallet


Nu finns även appen med själva farmen, Ultima Farm. 
 

Men rusa inte iväg nu och ha för bråttom med allt. 

Jag vet att det jobbas en del med apparna och betalningslösningarna för att alla 

delar ska fungera perfekt.  

Går fortfarande exempelvis inte att göra ett uttag från Coinsbit PLCU-kontot. 
 

Jag har personligen både laddat ner Ultima Wallet och Ultima Farm och dessa är 

ihopkopplade som de ska. Jag är beredd att ta nästa steg. 

Men jag har ännu inte köpt farmen för att kunna börja ”minta”. 

Sedan gäller det också sätta in de PLCU i sin farm. 

Jag inväntar information att allt funkar som det ska. 

 

Det kommer att komma mer material och instruktioner om hur man gör allt 

steg-för-steg. 

 

> Börja med att ladda ned Ultima Wallet. 

Se till att du verkligen sparar alla uppgifter gällande pin-kod och privata 

nycklarna osv. 

Det är sedan inne i din Ultima Wallet som du även kan ladda hem Ultima Farm. 

Finns en knapp inne på Ultima Wallet appen som tar dig vidare till Ultima Farm 

appen. Du ser denna knappa när du är inloggad på din Ultima Wallet. 

 

Till sista vill jag rekommendera ALLA att de är med i de Telegram-grupper som 

finns för att hjälpa dig! 

Här får du dessutom alla nyheter och uppdateringar! 

 

 
 

Engelska gruppen: 

https://t.me/+i3k_nfxAzSc5MzA8 

 

Svenska gruppen: 

https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0 

 
Vi hörs! 

 

https://t.me/+i3k_nfxAzSc5MzA8
https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0


Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


