
   
 

Uppdatering 2022-02-17 
 

 

Grattis till alla er som kom igång med PLCU under 
december 2021 eller januari 2022! 
 

 
 

Ibland får man bara ge sig ut där, ta det där steget ut i det okända. 
För när jag själv valde att börja arbeta med PLCU i slutet av förra året visste jag 
inte så mycket egentligen. Men jag kunde naturligtvis se vilken otrolig möjlighet 
det här var. Det var många av er som fick min information om PLCU och 
lyssnade på de svenska webinaren som också kunde se möjligheten. 
 
Jag vill verkligen gratulera alla er som kom igång med PLCU under de allra första 
2 månaderna, gratulera alla er som valde att uppgradera era Ultima Farm innan 
priserna justerades upp. Det är egentligen inte priset som höjts. 
En MEDIUM Ultima Farm minter kostade då €5500 och den kostar även nu 
€5500. Men då kunde vi fylla på vår MEDIUM Ultima Farm med 1st PLCU. 
Idag ligger Max Load på samma farm på 0.3333 
 



 
 

Det vill säga, vi som var med från starten har nu 3 gånger så mycket mer 
kapacitet i våra farmar! 
Det här är väldigt bra för våra löpande inkomster. 
Ju mer PLCU vi har satt in våra farmar, desto mer pengar kan vi tjäna! 
 

Så återigen stort grattis till dig som valde att agera när möjligheten fanns, bra 
jobbat! 
 

Ny skördeperiod – strategier 
 

 
 

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! 
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 fortsätta att 
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. 
Den strategin väljer du helt själv, det är ditt val. 
 
Men jag vill ändå dela med mig hur jag själv tänker försöker agera och hantera 
de löpande månadsintäkterna. Det här är alltså mina egna strategier, inga 
finansiella råd på något sätt.  
 
* Jag köpte på mig extra max load kapacitet förra månaden så måste fylla på med PLCU i 
existerande farm som jag har. 
 
* En viss del av de PLCU inkomster som kommer in nu kommer jag också använda för att 
uppgradera min nuvarande farm, vill ju fortsätta med det här under längre än bara ett år! 
 
Dessutom viktigt i sammanhanget, den så kallade ”minting faktorn” som sjunker varje månad. 
När vi köpte farm den allra första månaden (december 2021) så var minting faktor 720%. 
Det är därför vi har +60% per månad på de farmar som köptes då. 
Men den här minting faktorn sjunker för varje månad, just nu 705% men nästa månad är den 
nere på 690%. Vilket fortfarande är hur bra som helst! 
 

 
 
Men ju tidigare vi är med att säkra upp ännu mer farmkapacitet, desto bättre avkastning har 
vi. Jag kommer satsa minst 50% av mina PLCU intäkter för att uppgradera min farm, 
framförallt under 2022.  
 



* Sedan har jag alltid trott stenhårt på det här med att man har flera parallella inkomstkällor 
som jobbar på.  En del av pengarna som kommer in går till ”investera” i andra 
inkomstkoncept, mestadels passiva inkomster inom DeFi. 
Men jag satsar också en hel del pengar på kryptovalutamarknaden, det vill säga köpa olika 
kryptovalutor som jag tror på och sedan bara HODL! 
 

Så ser min enkla strategi ut för framtiden med PLCU. 
Men jag kommer givetvis även att fortsätta jobba aktivt med att presentera 
PLCU för andra, här finns bra möjligheter till ytterligare inkomster. 
Det kan du också göra, det vill säga jobba aktivt med PLCU! 
 

Jag arbetar idag med den här sidan för att kunna presentera PLCU. 
https://passivinkomstonline.com  

 

Om du också skulle vilja presentera PLCU (på svenska) till andra så skulle du 
också kunna få tillgång till samma presentation och sida, men med ditt namn! 
Det enda kravet jag har för att hjälpa dig kostnadsfritt med en sådan sida är att 
du skriver en referens som handlar om PLCU. 
Om du går in på sidan, hittar du också ett antal sådana referenser som vi redan 
fått in. Det här är något som är bra för oss alla, vi hjälper varandra för att kunna 
presentera PLCU på ett bra sätt = WIN/WIN! 
 

Om du är intresserad av en sådan här sida för att kunna presentera PLCU, skicka 
ett mejl till mig med din PLCU referens: 
mikael.dlcfinans@gmail.com  
 

Så här kommer du igång med PLCU 
 

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! 

https://passivinkomstonline.com/
mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/LATHUND-PLCU-steg-for-steg-ver-2.pdf
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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 Trevlig Helg! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 
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