
   
 

Uppdatering 2021-12-16 
 

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 att hamna på plats. 

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

Börjar den här uppdateringen med att försöka förtydliga ännu mer kring hur det 

här med en Ultima Farm fungerar. För det är fortfarande många av er som får 

”tankevurpor” och inte riktigt får kläm på helheten. 

Den här förklaringen tror jag kommer att hjälpa er … 

 

* PLCU ditt egna ”digitala jordbruk” 
 

 
 

För att kunna kalla dig för en jordbrukare behöver du givetvis mark/land, jord 

som du kan bruka och använda för planteringar osv. 

Sedan behöver du grödor som du kan plantera på din mark, du kommer också 

behöva en del verktyg och maskiner för att kunna ta hand om dina grödor och 

mark. 

Ju större landytor du har, desto mer kan du plantera vilket då också ger dig mer 



intäkter. 

Men hur stora markytor du kan skaffa dig beror givetvis på hur mycket pengar 

du har råd att investera i mark. Men att köpa mark kostar så klart en hel del 

pengar. Men du kan ju också börja med att skaffa dig en mindre landyta till att 

börja med för att senare (när ekonomin tillåter det) förvärva ännu mer landytor 

för att kunna expandera ditt jordbruk. 

Ditt lantbruk är en tillgång som drar in nya intäkter löpande allt eftersom dina 

grödor växer och kan omsättas. 

Hur mycket du får betalt för dina odlade grödor bestäms av marknaden, tillgång 

och efterfrågan. 

 

Låt oss nu ta gå in på den digitala modellen och PLCU lösningen som en 

jämförelse! 
 

 
 

Det här den digitala modellen! 

Du behöver fortfarande mark för att kunna odla, i detta fall kallar vi det för att 

”mint”. ”Marken” i detta fall består av 2st appar! 
 

    
 



Du behöver båda dessa appar för att allt ska fungera! 

Men i detta fall är det inte bara mark du får via dessa 2 appar, Ultima 

Wallet/Farm förser dig också med alla verktyg och maskiner som du behöver. 

”Marken” köper du från företaget PLC. Det är det som PLC säljer. 

Dessa appar och den tekniska lösningen är det som PLC tillhandahåller. 

Ett komplett ”digitalt jordbruk” direkt in din ficka via mobil teknik! 

 

Men din mark kan inte generera några löpande intäkter bara genom att finnas. 

Du behöver plantera grödor på din mark! 

Det är som PLCU coin kommer in. Genom att sätta in dina PLCU coins i din farm 

kan nu börja producera nya PLCU coins! 

Ju större farm (större mark) du har desto mer PLCU coins kan du producera 

varje månad.  Ju mer PLCU coins som din farm kan producera, desto mer tjänar 

du! 

Men givetvis kostar det också mer att köpa en stor farm som kan producera 

många PLCU coins. 

Men du kan ju också börja med att skaffa dig en mindre farm till att börja med 

för att senare (när ekonomin tillåter det) förvärva en större farm för att kunna 

expandera din farm och ditt ”digitala lantbruk” och tillföra fler PLCU coins 

(grödor). 

Hur mycket du får betalt för dina ”mintade”(odlade) PLCU coins bestäms av 

marknaden, tillgång och efterfrågan. 

 

Din farm är en tillgång som drar in nya intäkter löpande allt eftersom dina PLCU 

coins växer och kan omsättas. 

 

Hoppas att denna förklaring hjälper dig bättre att förstå helheten kring denna 

smarta lösning … 

 

> Vi köper en farm (mark och verktyg) från PLC, ju större farm desto mer kan vi 

tjäna. Men ju större farm, desto högre inköpspris. 
 

> Men en farm kan inte tjäna pengar åt dig om den inte har något innehåll, vi 

sätter in våra PLCU coins i vår farm som sedan kan generera nya PLCU coins till 

oss helt passivt. 
 

> En sådan här Ultima Farm innehållande PLCU coins är en TILLGÅNG, en tillgång 

som genererar nya intäkter varje månad. 



 

* Inspelat webinar från igår, en svensk presentation av PLCU! 
 

 
 

Finns att se och lyssna på här: 

https://www.youtube.com/watch?v=NxuNJzIKT74 

 

Det här är de olika stegen till att kunna börja tjäna pengar inom PLCU! 
 

1: Köp PLCU coins på marknaden, i detta fall 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 

 

2: Ladda ned ULTIMA Wallet  

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  

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

nycklarna osv. 

Logga in i wallet appen med samma login detaljer som du har registrerat dig 

med. Det kommer att koppla ihop wallet med back office. 

3: Ladda ned Ultima Farm 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=NxuNJzIKT74
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/12/Kopa-PLCU-pa-COINSBIT-version2.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ultimawallet


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

Här finns instruktioner på engelska: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bbqa6ClAQAk 

 

4: Köp en farm med ”minterlösning” 

Logga in här med dina uppgifter som du registrerade dig med! 

Det här är ett exempel, det så kallade BASIC-paketet. 

Här hittar du också alla priser, ju mer PLCU du vill sätta in i din farm desto högre 

pris. Du kan också uppgradera längs vägen. 

 

 
 

För att köpa detta paket klickar du på Upgrade. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bbqa6ClAQAk


Du kan välja mellan ovanstående betalningsmetoder. 

Betala med PLCU, USDT eller BITCOIN. 
 

5: Flytta PLCU till din farm 

Snart (förhoppningsvis redan idag) kan du ta ut dina PLCU från Coinsbit och 

skicka dem till din farm App på PLCU adressen du hittar inuti farmen. 

Coinsbit arbetar fortfarande med att uppdatera sina system för att kunna 

hantera PLCU-transaktioner. 

 

6: GET PROFIT! 

Klicka på ”GET PROFIT ” knappen för att skapa ett smartcontract inne i din farm. 

Då fryser du in dina PLCU för ett år och de kommer att generera 60% per månad 

rakt in i din wallet. 60% är beräknad på ANTALET PLCU frysta i din farm. 

 

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

finns för att hjälpa dig! 

Jag svarar på så mycket frågor som jag bara kan och hinner med via mejl. 

Men jag arbetar inte 24/7. 

Därför är det bra om du använder exempelvis vår svenska Telegram-grupp där 

andra också kan hjälpa dig med dina frågor. 

Här får du dessutom alla nyheter och uppdateringar! 

 

 
 

Engelska gruppen: 

https://t.me/+i3k_nfxAzSc5MzA8 

 

Svenska gruppen: 

https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0 

 
Vi hörs! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


