
   
 

Uppdatering 2022-02-24 
 

Den här uppdateringen går ut till dig som är med i PLCU men också till dig som 
under den senaste tiden visat intresse för att gå med. 
Det är många som visat intresse för PLCU den senaste tiden och som nu vill 
komma igång med de här fantastiska apparna som genererar passiva inkomster. 
Därför är det här nyhetsbrevet uppdelat i 2 delar, del ett vänder sig mest till dig 
som är på gång in i PLCU. 
Den andra delen är mest riktad till dig som redan är igång med PLCU. 
 

För dig som är på väg att starta – inte raketforskning… 
 

 
 

När vi drog det här PLCU projektet i december förra året så hade vi givetvis 
många som skulle starta upp samtidigt.  
Nu är det många igen som ska igång och en del tycker det är svårt med det ena 
och det andra, sedan finns de även personer som är igång på bara några timmar. 
Därför vill jag repetera det som jag skrev till våra nya medlemmar då i december 
2021: 
 
Det tar alltid sin tid att lära sig något som är helt nytt, det kan också ibland kännas både svårt 
och besvärligt att lära sig något som är helt nytt. 
Men det är fortfarande inte raketforskning vi snackar om … 
Visst, det kan vara lite besvärligt med pengar som ska flyttas hit och dit. 
KYC som ska genomföras, appar som ska laddas ner osv. 
Viss, det är jättejobbigt ibland… 
Men tänkt istället på när allt är på plats, när allt rullar på 2022 och nya pengar kommer in 
utan att du behöver lyfta ett finger. Din Ultimafarm gör jobbet åt dig, pengarna hamnar 



automatiskt i din Ultima Wallet via en smart contract-lösning. 
Dessutom, vi snackar om en passiv och automatisk inkomstkanal som hjälper dig att dra in 
+55-60% per månad! 

 

 
 
Personligen tänker jag, just do it!  
Gör det som behövs göra nu och sedan kan man luta sig tillbaka . 
 

Det var det som jag skrev då i mitten av december. 
Jag är också 100% övertygad om att alla ni som kämpade med att komma igång 
med PLCU då i december förra året är väldigt glada och tacksamma idag, att de 
såg till att få allt på plats även fast det var en del ”hinder” innan allt blev klart. 
För precis som jag skrev då, nu kan fortsätta luta er tillbaka och se hur era 
inkomster rullar in månad efter månad! 
 

Det handlar om en process precis i början som man måste ta sig igenom. 
För att kunna skaffa sig en passiv inkomstmaskin krävs först att man 
INSTALLERAR den! 
 
> Det som behövs är att installera 2st appar, Ultima Wallet och Ultima Farm. 
Dessa ska kunna fungera ihop.  
En Ultima Farm måste också köpas. 
 
> Köpa PLCU coins på marknaden för att sedan sätta in dessa PLCU i din farm. 
 
> När dina PLCU coins finns i din farm tryck på knappen ”GET PROFIT”, det gör 
att du fryser dina PLCU coins inne i din farm under 12 månader. 
Under dessa 12 månader får du betalt varje månad, du får betalt automatiskt 
och direkt till din Ultima Wallet. 



Efter 12 månader gått, så får du tillbaka dina insatta PLCU coins. 
 

 
 
Låter väl egentligen inte så svårt? 
Jag förstår att det här är betydligt svårare för er som inte har några som helst 
erfarenheter från att hantera kryptovaluta. För er blir det några extra steg innan 
ni kan vara igång. 
Sedan är det här också en helt ny typ av inkomstkälla, vilket också kräver ett litet 
annat sätt av tänk. 
Du behöver en Ultima Farm, men din farm kan inte generera några pengar om 
din farm också fylls på med en tillgång. Det är tillgångarna i din farm som 
genererar nya tillgångar varje månad! 
I detta fall handlar det om PLCU coins, dina PLCU coins generar nya PLCU coins 
varje månad = MINTING! 
 
Viktigt också att ha koll på, går du med nu i februari så har du en så kallad 
”minting factor” som gör att du har en avkastning på +705% under 12 månader. 
Väntar du och går istället med i mars, så sjunker denna ”minting factor” till 
+690% under 12 månader. 
 

 
 

Då i december förra året hade vi inte heller tillgång till något material på 



svenska, det är något som jag och Enikö har tagit fram längs vägen. 
Så du som vill komma igång med PLCU nu har mycket hjälp att tillgå! 
 

* LATHUND - Steg för steg att komma igång med PLCU 
Finns att ladda ner som PDF här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/02/LATHUND-PLCU-steg-for-steg-ver-3.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. 
Se till att du verkligen är med i denna svenska Telegram-gruppen! 
 

 
Använd gärna vår svenska Telegram-grupp för support och hjälp. 
Här är länken dit: https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0 
 

För dig som redan är igång – skördetider! 
 

 
 

Då det var många som aktiverade sina Ultima Farmar i slutet av december så är 
det nu också många som får in sin andra ”utdelning” i slutet av den här 
månaden. 
Kom ihåg att dina nya PLCU som ”mintats” fram via farmen hamnar direkt i din 
Ultima Wallet. 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/02/LATHUND-PLCU-steg-for-steg-ver-3.pdf
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/App-tutorial-SWE.pdf
https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0


Om du vill ha koll på NÄR du ska få betalt varje månad kan du själv gå in i din 
Ultima Farm, sedan klicka dig vidare där det står ”Smart Contracts”. 
 

 
 
Där kan du se när du får betalt, hur mycket PCLU du kommer att få varje månad 
osv. 
Allt sköts helt automatiskt via dessa smarta kontrakt. 
 

Men vad händer nu då, med tanke på kriget i Ukraina? 
 
Vi kan se att börserna faller, kryptomarknaden faller, guld har gått upp, oljan 
fortsätter upp, svenska kronan tappar mot USD och EURO. 
Men vad händer med PLCU kursen? 
Faktiskt inte så mycket alls… 
 

 
 

Kursen har varit stabil runt $19 000-20 000 under lång tid nu, vilket vi får väldigt 
tacksamma för. 
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. 
 
 
Jag önskar dig en Trevlig Helg! 
 
Mikael Eriksson 



DLC Finans 
 

 
 

 

 


