
   
 

Uppdatering 2022-01-20 
 

 
 

I min förra uppdatering skrev jag om vad som skulle hända under veckan. 

Det var dags för utbetalningar för de allra första av er som gick med och 

aktiverade era Ultima Farms innan jul. 

Idag fick jag min allra första utbetalning, direkt till min Ultima Wallet. 

Jag aktiverade min första farm den 20:e december 2021, en Medium minter 

med en Max Load på 1st PLCU. 

- Exakt 1 månad senare landade 0.57 PLCU direkt i min Wallet! 

- 0.57 PLCU är idag värt $8224, i svenska kronor 74 829 kronor. 

De närmaste dagarna trillar det in ytterligare 0.27 PLCU coins då jag i december 

även uppgradera min farm. 

Totalt alltså 0.84 PLCU värt $12 119, svenska kronor 110 269. 

Det tycker jag är väldigt bra, VÄLDIGT BRA!!! 

En sexsiffrig passiv inkomst varje månad är redan säkrad. 
 

 



 

- För kom ihåg att det här handlar om min allra första månad, det här handlar 

om en PASSIV INKOMST. 

- Dessutom så har PLCU coin gått upp 3X gånger pengarna sedan jag köpte mina 

PLCU. 

- Jag arbetar aktivt med att rekommendera PLCU till andra, där har jag 

ytterligare nya månadsinkomster som rullar in. 

- Den här månaden kan jag uppgradera min nuvarande farm ytterligare några 

nivåer vilket ger mig en ännu bättre passiv inkomst nästa månad! 
 

 
 

För 2 månader visste jag inte ens att den här möjligheten existerade. 

Men sedan har det gått väldigt snabbt… 

Det riktigt häftiga med det här PLCU-projektet som vi drog igång förra månaden 

är ALLA kommer tjäna pengar här. 

Du behöver inte sälja något, inte rekommendera andra (om du inte vill). 

Det här är 100% passiva inkomster för ALLA! 

 

Tänk dig själv att vakna upp till en sådan här utbetalning! 

 



 
 

Det är min kollega och samarbetspartner Enikö som fick sin första utbetalning på 

2.91 PLCU. Det är inga utbetalningar som sker och sköts centralt från företaget. 

Det här är som sagt ”the age of smart contracts” och de är ”programmerade” 

att betala ut din utdelning från farm 1 gång per månad. 

Det är här så den decentraliserade ekonomin fungerar! 

Du får betalt exakt 30 dagar efter att du skapade det smarta kontraktet i din 

Ultima Farm och frös dina PLCU. 
 

Hmmm men 2.91 PLCU låter ju inte så mycket…? 

Men kolla då in värdet på 1st PLCU just nu… 
 

 



 

Det handlar alltså om 2.91 X $14 428 = $41985 

Det är 384 000 svenska kronor, en liten förmögenhet helt enkelt! 

Dessutom är det här en passiv inkomst, en första utbetalning av flera 

månadsutbetalningar.   

Det här är ett bevis på att det faktiskt finns livsförändrande inkomstmöjligheter 

inom detta projekt! 

Jag fick den här möjligheten presenterade för mig i början av december, såg 

direkt potentialen och valde att släppa mycket av det andra som jag då arbetade 

med för att kunna fokusera på PCLU. Det har visat vara ett väldigt bra beslut. 
 

 
 

Ibland dyker det upp extremt ovanliga möjligheter. 

Man måste ibland vara beredd på att släppa allt annat man håller på med och 

bara fokusera och agera! 

Det är för mig extremt glädjande att se hur bra det går för alla som kom igång 

med PLCU i december, bland annat Robert och Hannu som jag arbetar med: 

 
Hej mitt namn är Robert  

Jag fick möjligheten med PLC Ultima i mitten av december dvs den 16/12-21 jag behövde endast en 
dag för att sätta mig in i det eftersom jag såg potentialen med en gång  
Då jag fick mycket bra och snabb hjälp av supporten. Supporten har även tagit fram instruktioner som 
alla kan förstå finns på både engelska och svenska. 
Den 17/12-21 gick jag med och det ångrar jag inte en sekund 
Och den 16/1-22 fick jag min första utbetalning. Den här utdelningen får man ingen annanstans. 
Jag vill tacka Mikael Eriksson som gav mig den här möjligheten jag vill även tacka Enikö och hela 
teamet för all hjälp och support. 
Robert 

 

Bra avkastning genom farming. 



Otrolig support genom andra medlemmar i communityn. 
Man behöver inte oroa sig hur man skall göra för att starta upp det hela för det finns flertalet bra 
filmer samt beskrivningar. 
Automatiserade utbetalningar vid blockchain som gör det enkelt och säkert. 
Framtidens modell gällande investeringar. 
Fick min första utbetalning 18:e Jan kl 18:55, ½ PLCU värd $7214! 
Hannu 
 

 
 

 

OM du INTE har kommit igång med PLCU så har du 

verkligen missat något! 
- Men det är inte för sent att komma igång! 

- 11 dagar kvar nu innan priserna på farmarna kommer gå upp i pris! 
 

 
 

Det är några steg som man måste gå igenom för att komma igång. Men här finns 

också hjälp att få hela vägen! 

Det finns redan framtagna guider och videomaterial på svenska som gör det 

enkelt att komma igång. Det här är ett bra tillfälle för alla som läser den här 



uppdateringen men som fortfarande inte kommit igång! 

Är du verkligen intresserad av att komma igång med PLCU så bör du också agera 

innan den här månaden tar slut, för som sagt från och med februari kommer det 

kosta betydligt mer att kunna vara med. 

 

* Läs vår lathund på svenska 
 

 
 

- Steg för steg att komma igång med PLCU 

Finns att ladda ner som PDF här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/LATHUND-PLCU-steg-for-steg-ver-2.pdf 

 

* Installationsguide på svenska för apparna 
 

 
 

Finns att ladda hem här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/App-tutorial-SWE.pdf 

 

* Inspelat webinar från den 17:e januari, presentation av PLCU med 

Enikö: 
 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/LATHUND-PLCU-steg-for-steg-ver-2.pdf
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/App-tutorial-SWE.pdf


 
 

https://youtu.be/NpjJGBno-v8 

 

För dig som redan är med i PLCU: 

- Vad kan man då göra med de PLCU coins som man nu får in på sina 

Ultima Wallet? 
 

Du gör givetvis vad du vill med dina PLCU coins.  

Men den här månaden skulle jag rekommendera att man satsar så mycket av 

sina PLCU coins man kan för att uppgradera sin nuvarande Ultima Farm. 

Utöka det som heter Max Load i sin farm. 

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. Priset är just nu nästan 3 gånger så högt på 1st PLCU i jämförelse med 

när vi startade med detta projekt. 

Det innebär att priset på en farm kommer att höjas med cirka 3 gånger den 1:a 

februari! 
 

Det är därför jag starkt att man uppgraderar sin Ultima Farm den här månaden! 

Har man som plan att uppgradera sin Ultima Farm för att kunna tjäna så mycket 

som möjligt så är därför just den här månaden helt rätt tillfälle att göra det! 

Det vill säga innan priserna på alla farmar går upp i pris. 

 

Har också spelat in en kort video där jag visar vart på sidan du hittar de olika 

alternativen, se video här: 

https://youtu.be/NpjJGBno-v8


https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3VqQxVoMut 

 

PLC Mastercard: 
 

 
 

Du som har hunnit få ditt PLC Mastercard och tillgång till plcumember.com har 

massor med olika sätt som du nu kan använda dina intjänade PLCU coins! 

Jag har också spelat in en video som visar hur otroligt flexibel och smart denna 

lösning är: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3Vb2nVoH61 

 

Vi erbjuder hjälp och support på svenska 
 

 

 

> När du söker hjälp och behöver support, tänk på att vara så tydlig som möjligt 

med vad det är du verligen behöver hjälp med.  

> Bifoga gärna bilder som visar mer kring ditt eventuella problem. 
 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3VqQxVoMut
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3Vb2nVoH61


 
Använd gärna vår svenska Telegram-grupp för support och hjälp. 

Här är länken dit: https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0 

Där har Enikö som arbetar från Dubai kunnat hjälpa många. 

Men här kan även andra medlemmar som redan kommit igång hjälpa till och 

vägleda andra som behöver hjälp med olika frågor. 

 
Trevlig dag! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0

