
   
 

Uppdatering 2022-02-14 
 

Webinar ikväll 19:00 på svenska! 
 

 
 

Det är idag exakt 2 månader sedan som vi körde vårt allra första webinar på 
svenska gällande PLCU! 
Det var den 14:e december som vi höll det allra första webinaret. 
Mycket har verkligen hänt på väldigt kort tid! 
Måste verkligen passa på att gratulera alla er som tidigt såg vilken möjlighet det 
här med PLCU verkligen är. 
Ni som kom igång redan första månaden med PLCU (december 2021) kunde 
först säkra upp PLCU coins till betydligt lägre kurs än det vi ser idag. 
 

PLCU finns nu listade på CoinMarketCap: 
https://coinmarketcap.com/currencies/plc-ultima 
Men också på CoinGecko: 
https://www.coingecko.com/sv/coins/plc-ultima 
 

Det här är de 2st största sajterna när det gäller information om marknadens alla 
olika kryptovalutor. Ni som gick med tidigt har också kunnat säkra upp era 
farmar till riktigt förmånliga villkor.  
 
Passa på att bjuda in folk till kvällens webinar! 
Här finns ytterligare en kraftfull inkomstkälla för de som vill engagera sig ännu 
mer i detta projekt. Du kan tjäna provision på att erbjuda ULTIMA FARMS till 
andra. 

https://coinmarketcap.com/currencies/plc-ultima
https://www.coingecko.com/sv/coins/plc-ultima


Bör ju finnas en hel del andra som skulle vara intresserade av kunna tjäna +700% 
i passiv inkomst det närmaste året! 
 
Var med och lyssna ikväll, live från Dubai! 
https://zoom.us/j/4363761606 
 

Vi närmar oss en ny skördeperiod! 
 

 
 

Din Ultima Farm kommer varje månad automatiskt att betala ut nya PLCU direkt 
till Ultima Wallet, det är de smarta kontrakten som sköter allt med automatik. 
Det vill säga du behöver inte själv göra några uttag. 
En sann passiv inkomst! 
Då det var många som kom igång i slutet av december månad, då är det också 
många som nu i slutet av den här månaden kommer få nya utbetalningar! 
Yeeeeees! 
 
Hur ska man då göra med de nya PLCU man får in? 
 
Först och främst gör man precis vad man vill med sin ”skörd” varje månad . 
Men också bra att tänka på framtiden. Ha en klar strategi för hur man ska 
hantera sina nya inkomster.  
För en sådan här farm betalar ju dig under 1 år. 
Men vi vill ju inte att det ska vara helt slut med våra skördar även efter 12 
månader, eller hur! 
Därför bör vi även tänka på framtiden så att vi åtminstone kan skörda under de 
3 år som detta yield farm projektet är aktivt. 
Det gäller att hitta en bra balans för hur mycket man plockar ut och hur mycket 
man ”återinvesterar” i att uppgradera sin farm osv. 
 

https://zoom.us/j/4363761606


I min nästa uppdatering tänkte jag att jag skulle berätta mer om min egen 
strategi kring just detta. 

 
Så här kommer du igång! 
 

Vi har redan arbetat fram en hel del hjälpmedel för att göra det enklare för alla 
som är intresserade av att komma igång med PLCU. 
Bland att vår lathund och installationsguiden för apparna, material på svenska! 
 

* LATHUND - 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 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/App-tutorial-SWE.pdf 

 

Viktigt – alla som är med i detta projekt bör vara med 

i vår svenska Telegramgrupp! 
Här får du snabbt tillgång till uppdateringar men även hjälp och support. 
 

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

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

 
Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 
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