
   
 

Uppdatering 2022-02-28 
 

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. 
Försöker få fram så mycket material som det bara går för att göra det så enkelt 
för alla att komma igång och hantera dessa appar osv. 
 

Missa inte dagens webinar på svenska 19:00 
 

 
 

Idag kommer vi inte ha någon presentation av PLCU. 
Istället kommer vi fokusera helt på dig som redan är med eller som är på gång 
in. Det är många nya medlemmar som kommit in den senaste tiden. 
Vi besvarar alla frågor som just nu kommer in från våra olika team medlemmar. 
Du får också chansen att själv ställa eventuella frågor som du har just nu kring 
PLCU. 
Dessutom lite spännande information om det helt nya bil- och 
lägenhetsprogrammet som kommer vara öppet för alla PLCU medlemmar, med 
möjligheten att kunna köpa lägenheter och bilar till halva priset!!! 
 
Var med ikväll, 19:00: 
https://zoom.us/j/4363761606 

 
 

https://zoom.us/j/4363761606


PLCU kursen och vad det kan göra för dina löpande 
inkomster 
 

 
 

Så här skrev jag i min förra uppdatering: 
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! 
 

De som kom med redan i december för det har kunnat se sina PLCU öka i värde 
stadigt! 
Jag kommer ihåg hur det var då, i december 2021. 
I början kunde vi köpa PLCU coin för $5000. Ett extremt klipp har det visat sig . 
De nya som ville komma igång när vi kom in i januari 2022 var lite tveksamma 
eftersom nu hade kursen redan dubblats, så de var tvungna att hosta upp $10 
000 för 1 PLCU coin. En del tycket det kändes dyrt…  
Men dröjde inte länge innan vi var uppe på $15000 och senare $20000 för 1 
PLCU. 
Under helgen var det rusning efter PLCU coins och kursen var ett tag upp på 
$28500! 
Just nu i skrivande stund så ligger kursen och pendlar kring $23500-24500. 
Ha då i åtanke att den här enorma kursutvecklingen har skett på minde än 3 
månader, även under en tid där kryptovalutamarknaden inte gått speciellt bra! 
 
Jag började med fokus på att säkra upp 1st PLCU. 
Tänkte att satsa $5000 och kunna tjäna $3000 per månad är en bra deal. 



Samtidigt gick ju kursen upp snabbt. Så snart var min 1st PLCU värd $10000 
vilket då ger en månadsinkomst på $6000. Strålande så! 
Men ju mer insatt jag blev i konceptet så insåg jag att jag behövde fler PLCU och 
såg till att öka mitt innehav när kursen fortfarande låg på $10000. 
Idag har jag 2.5 PLCU som helt plötsligt blivit värde (räknat på 1st PLCU = 
$24000) $60 000. 
De här är pengar som jobbar för mig nu varje månad, pengar som generera nya 
pengar = mina PLCU i farmen producerar nya PLCU varje månad. 
I detta fall handlar det om att mina PLCU coins generar nya PLCU coins varje 
månad = MINTING! 
Det är väldigt bra inkomster som rullar in nu varje månad. Många av våra 
medlemmar som varit med från starten har också skaffat sig en BETYDANDE 
inkomstkälla tack vare PLCU! 
 
> 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. 
Förslagsvis Coinsbit.  

 
> 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. 
 

 
 

Men vad kommer 1st PLCU coin kunna kosta i framtiden? 
 

Det är det naturligtvis ingen som vet, det är alltid marknaden som avgör kursen 



för PLCU. Det handlar alltid om tillgång och efterfrågan. 
Men det är också det som är risken med detta projekt, om PLCU kursen sjunker 
så tjänar vi alla mindre pengar varje månad.  
Risken finns ju givetvis, det är marknaden som sagt som avgör det. 
Samtidigt så finns det all anledning att vara positiv och tro på PLCU-kursen kan 
fortsätta uppåt som den gjort sedan starten i december förra året. 
Då får vi istället en ”löneökning” varje månad! 
Det finns ju också en framtagen plan och strategi för att PLCU ska kunna 
fortsätta att öka i pris. Nästa steg, kanske $30000. Efter det, vem vet $50000 
eller så mycket som $100000 för 1st PLCU.  
 

 
 

För kom också ihåg att PLCU för närvarande enbart är listade på Coinsbit och 
Bibox. Men snart kommer PLCU finnas på flera olika kryptobörser, bland annat 
HitBTC. Målet är att lista PLCU på världens största kryptobörser som Binance 
och FTX senare det här året. Det ökar exponeringen och intresset ute på 
marknaden. 
Sedan kommer man inom kort lansera detta bil- och lägenhetsprogram där man 
kan köpa lägenheter och bilar för halva priset med hjälp PLCU vilket garanterat 
kommer att öka efterfrågan! 
 

Mer utbildning och hjälp – PLCU  
 



 
 

Då i december förra året när vi startade upp detta projekt hade vi inte heller 
tillgång till något material på svenska, det är något som jag och Enikö har tagit 
fram längs vägen. 
Det finns redan mycket hjälp och instruktioner på svenska att tillgå och vi 
producerar löpande nytt material för att kunna hjälpa alla. 
Den hjälp vi kan förse dig med handlar om PLCU och alla delar som har med det 
att göra. Däremot är det svårt för oss att kunna hjälpa till om man exempelvis 
bristande kunskaper gällande hur man använder en dator, hur man använder 
internet och appar. Det där ligger utanför vårt område.  
De kunskaperna bör du ha om du ska arbeta med den här typen av projekt. 
 
Sedan kör vi information och utbildning via våra webinars, som idag exempelvis!  
Men jag har också spelat in några nya videos kring ämnen som jag fått frågor 
om! 
Först vill jag visa hur det ser ut i ULTIMA WALLET och de olika valen du har inne 
på din wallet, hur du skickar PLCU till annan adress: 
 



 
 

Om du nu vill SKICKA PLCU till en annan adress. 
Skriv in beloppet du vill skicka. 



 
 
Klicka på ”NEXT” i det blå fältet för att ta dig vidare. 
På nästa sida anger du den adress som du vill skicka dina PLCU coins. 
 



 
 
Vart och hur köper man då sin ULTIMA FARM med minter och hur stor farm 
behöver jag, max load? 
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nTj0VbCgr 
 
Jag köper en farm med minter med hjälp av PLCU som jag har i min Ultima 
Wallet: 
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nO6aVbGar 
 
Ta ut pengar från ULTIMA WALLET, skicka till Coinsbit och växla/sälja – Del 1: 
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nujfVbd19 
 
Ta ut pengar från ULTIMA WALLET, skicka till Coinsbit och växla/sälja – Del 2: 
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nu6rVbdTx 
 
 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nTj0VbCgr
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nO6aVbGar
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nujfVbd19
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nu6rVbdTx


* 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 
 
 

 
Jag önskar dig en Trevlig Vecka! 
 
Mikael Eriksson 
DLC Finans 
 

 
 

 

 

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
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