
   
 

Uppdatering 2021-12-27 
 

 
 

Hej, 
 

God fortsättning och hoppas att du haft en bra julhelg! 

Vi är nu inne på de så kallade mellandagarna, de allra sista dagarna innan det är 

dags att välkomna ett nytt år. 

Men innan det är dags 2022 så finns det just ett väldigt unikt tillfälle som du kan 

ta vara på, en riktigt bra möjlighet! 

Men vi har alltså enbart de här mellandagarna på oss nu om vi ska kunna nyttja 

denna fina möjlighet. Vi ska snart titta vidare på varför detta är en extremt bra 

möjligt. Men först lite grundläggande information kring detta projekt. 

 

Du hittar alla mina tidigare uppdateringar här: 

https://dlcfinans.se/plcupdate 

 

> Där finns också en guide på svenska om hur man köper PLCU på Coinsbit. 

> I uppdateringen från 2021-12-16 går jag genom hela upplägget gällande PLCU 

och hur en sådan här farm fungerar. Läs den! 

https://dlcfinans.se/plcupdate


https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/12/PLC-nyhetsbrev-2021-12-16.pdf 

 

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 
 

Var noga med att det är PLCU coins du köper och inget annat! 

 

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 

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 

 

OBS!  

Är en del som inte hittar denna knapp som jag nämner, men det beror på att du 

inte är inloggad. Se bilderna! 

 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/12/PLC-nyhetsbrev-2021-12-16.pdf
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/12/Kopa-PLCU-pa-COINSBIT-version2.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ultimawallet
https://www.youtube.com/watch?v=Bbqa6ClAQAk


 
 



 
 

 

4: Köp en farm med ”minterlösning” 

Det är dessa farmar som är din kostnad för att kunna tjäna pengar inom detta 

projekt. Företaget PLC tjänar sina pengar genom att erbjuda dessa farmar. 
 

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

Logga in här! 

https://ultimafarm.com 

 

Vad kostar det att köpa en farm med ”minterlösning”? 

Logga in, alla priserna finns med där och det betor på hur många PLCU du vill 

https://ultimafarm.com/


sätta in i din farm.  

> Ju mer PLCU du har i din farm, desto mer kommer du att kunna tjäna varje 

månad. 

> Ju mer PLCU du vill ha i din farm, desto högre pris för att köpa din farm. 

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. 

 

 
 

Du kan välja mellan ovanstående betalningsmetoder. 

Betala med PLCU, USDT eller BITCOIN. 



 

5: Flytta PLCU till din farm och/eller wallet 

Uttag av PLCU fungerar nu från Coinsbit och du kan skicka dem till din farm App 

på PLCU adressen du hittar inuti farmen. 

Eller om du vill sätta in dina PLCU i din Ultima Wallet. 

Jag har testat att skicka till min Ultima Wallet och det fungerade bra och snabbt! 

 

6: GET PROFIT! 

När du har köpt din farm och när du har satt in PLCU i din farm… 

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. 

 

Möjlighetsfönstret är öppet under de sista dagarna av 2021 
 

 
 

OK, låt oss titta närmare på VARFÖR det här en sådan god möjlighet för dig som 

är intresserad av detta projekt. Det finns några klara och tydliga anledningar till 

varför det är en god idé att agera nu! 

 

1: Farmarna kommer att gå upp i pris under 2022 

Priset på en farm styras av det som kallas för Max Load, det vill säga det max 

antalet PLCU som du kan sätta in i din farm. 

Men om priset på PLCU går upp, så kommer också priset på farmarna att bli 

dyrare. Men fram till den första januari har man nu LÅST alla priser för dessa 

farmar! 

 



 
 

2: Det finns stor anledning till att tro att även priset/kursen på PLCU coin kommer 

att gå upp i pris 

Vi kunde under förra veckan se hur kursen för PLCU steg stadigt hela tiden. 

Alla vill köpa, ingen säljer som driver priset upp! 

Men företaget (PLC) bestämde sig för att flera skulle få chansen att kunna köpa 

PLCU till bra pris. Det här är meddelandet från företaget kring detta. 

 



 

 
 

Det vill säga, det finns en möjlighet just nu att säkra upp dina PLCU coins för 

cirka $10 000. Men en möjlighet som inte kommer vara för evigt! 
 

 
 



Sammanfattningsvis, VARFÖR det här är en bra möjlighet just nu. 
 

1: Du betalar mindre för din farm än vad du kommer behöva göra 2022. 

Priserna är just nu låsta, fram till den 1:a januari. 
 

2: Du kan köpa PLCU till ett lägre pris än vad marknaden har visat sig vara redo 

att betala för.  

 

Hur har jag själv gjort då? 
 

> Jag gjorde som jag hade planerat, det vill säga säkra upp en farm som hade en 

max load på 1st PLCU. En så kallad Medium-farm. 

> Men nu har jag även tagit vara på det här tillfället genom att uppgradera min 

farm och öka max load till 1.2st PLCU. Det gjorde jag enkelt genom att köpa en 

så kallad Basic-farm. 

 

Möjligheterna som jag ser med denna farm under 2022 som har 1.2st PLCU 

”frysta” 
 

> Räknat på en PLCU kurs på $10 000 (nuvarande pris) så ser det ut så här om 

man har 1.2st PLCU coins i sin farm. 

Mina PLCU är då värda: $12000 

Min passiva inkomst på 60% per månad är då: $7200 

 

> Men jag hoppas och tror att priset på 1st PLCU kommer att ligga på det 

dubbla, det vill säga $20 000. 

Mina PLCU är då värda: $24000 

Min passiva inkomst på 60% per månad är då: $14400 

 

Det är i alla fall en passiv inkomst varje månad som jag skulle vara väldigt nöjd 

med. Om du inte kan se möjligheten med det här som jag precis presenterat, ja 

då vet jag inte vad som skulle få dig att reagera … 

 

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

som finns för att hjälpa dig! 

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

andra också kan hjälpa dig med dina frågor. 

Här kan ju dessutom alla se svaren som ges osv. 

Här får du dessutom alla nyheter och uppdateringar! 



 

 
 

Engelska gruppen: 

https://t.me/+i3k_nfxAzSc5MzA8 

 

Svenska gruppen: 

https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0 

 
 

Trevlig vecka! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 
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