
 
Uppdatering: 2021-12-06 gällande Utopian Global/STORH 
 

Hej! 
 

Jag skickar ut denna uppdatering för dig som tidigare valt att gå med i Utopian Global/STORH.  

 

* Senaste informationen gällande STORH 
 

 
 

Det har under november och december kommit ut ett flertal nyhetsbrev och uppdateringar 

från Utopian Global.  

Uppdateringar gällande just projektet med STORH finns också alltid att läsa via deras egna 

Telegram-grupp, här kan du följa Ryan Messers uppdateringar: 

https://t.me/STORHnews 

 

Alla som är med i Utopian Global får också deras nyhetsbrev. 

Deras nyhetsbrev innehåller också de allra senaste kring STORH. 

 

Här är den senaste uppdateringen gällande STORH som också fanns med i den senaste 

uppdateringen från UG. 

 

https://t.me/STORHnews


 
 

Tanken är alltså att vi ska få aktier i bolaget Global Green Solutions för vårt innehav av 

STORH. En ”växling” av vårt STORH innehav till aktier i Global Green Solutions kan man säga. 

 

Här finns information om Global Green Solutions: 

https://www.ggrn.io 

 

Här finns också en pressrelease kring Global Green Solutions: 

https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/11/23/2339956/0/en/Global-

Green-Solutions-Inc-GGRN-Achieves-Pink-Status.html 

 

https://www.ggrn.io/
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/11/23/2339956/0/en/Global-Green-Solutions-Inc-GGRN-Achieves-Pink-Status.html
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/11/23/2339956/0/en/Global-Green-Solutions-Inc-GGRN-Achieves-Pink-Status.html


Du kan även logga in på ditt konto på Utopian Global för att se ditt tidigare STORH innehav 

via detta menyval: 

https://utopianglobal.com/storh 

 

Där möts du också av den här informationen som bekräftar att processen är igång kring 

denna överföring till aktier i GGRN. 

 
 

Vi fortsätter att följa den här processen och alla uppdateringar från Ryan Messer. 

 

  

* Utopian Global lanserar Cashets Infinity Vault 

 
 

Här kan du ta del av informationen gällande denna nya del inom Utopian Global som 

lanseras just nu: 

https://youtu.be/Qirjj0oFkIo 

 

> Mina egna åsikter/synpunkter kring nya Cashets Infinity Vault och hur 

jag väljer att agera kring detta 
 

STORH projektet gick inte som Utopian Global och vi önskat. 

Vi klev in i detta projekt 2019. STORH gav oss en möjlighet att fördela tillgångar och att  

investera i den då starka energisektorn.  

Vi vet alla vad som hände 2020, oljepriset sjönk som en sten och den här investeringen i ett  

oljefält var verkligen maximalt feltajmat. 

Sådant som händer, vi kom in i helt fel tidpunkt gällande olja. 

Kändes därför skönt med den lösningen som togs fram i samband med förra årsskiftet, från 

och med januari 2021 skulle STORH/UG betala ut pengar löpande varje månad. Tyvärr sprack 

den planen efter några månader med löpande utbetalningar. 

https://utopianglobal.com/storh
https://youtu.be/Qirjj0oFkIo


 

Men helt klart jobbar man aktivt för att hitta lösningar på problemet. 

Ryan Messer från Storh skickar också ut uppdateringar via deras Telegram-grupp och kanske 

kan det här nya draget med aktier i Green Global Solutions bli en bra lösning. 

Samtidigt lanserar alltså Utopian Global också ett helt nytt koncept – Cashets Infinity Vault. 

Det här något som de haft på gång under en lång tid. 

 

Här kan du också en presentation gällande detta nya projekt från Utopian Global: 

https://youtu.be/Qirjj0oFkIo 

 

Var i kontakt med Claudia och Bill från UG i april 2021 gällande detta nya projekt som de 

skulle lansera. Det jag fick berättat för mig då lät otroligt bra! 

Man skulle lansera detta projekt maj-juni var tanken och det pratades om passiva inkomster 

(med placeringar som inte skulle vara låsta) på cirka +5-10% per månad. 

 

Sedan har det tagit betydligt längre för UG att lansera detta projekt och tydligt är att man 

fått ändra en del på konceptet innan man kunde lansera. Nu handlar det om möjligheten att 

kunna tjäna +30% per år. 

Vilket givetvis är betydligt bättre än vad bankerna någonsin kommer att kunna erbjuda dig, 

bättre än börsen osv. 

Men, samtidigt långt ifrån +5-10% per månad.  

Personligen vill jag först och främst se att lösningen med STORH som ska bli Green Global 

Solutions aktier verkligen genomförs först. 

Innan detta är löst kommer jag personligen inte satsa några pengar på Cashets Infinity Vault. 

Det är mitt val, du gör precis som du vill. Titta på presentationen från UG och gör din egen 

bedömning. 

 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Qirjj0oFkIo

