
   
 

Uppdatering 2022-03-21 
 

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 kvällens webinar på svenska 19:00 
 

 
 

Ikväll kör vi ytterligare en presentation på svenska gällande detta fantastiska 

koncept som heter PLCU! 

Ta del av alla uppdateringar. 

Passa på att bjuda in andra som du känner! 

 

Var med ikväll, 19:00: 

https://zoom.us/j/4363761606 

 

 

https://zoom.us/j/4363761606


Två viktiga begrepp inom PLCU att ha koll på 
 

 

 

Bra om du har koll på de här två olika begreppen. 

Förstår du vad MINTING FACTOR och MAX LOAD innebär för dina framtida 

inkomster inom detta projekt då förstår du också att det är bra 

rekommendation och idé att ”uppgradera” din nuvarande farm med minter. 
 

MINTING FACTOR 
 

 
 

Varje månad sänker man den så kallade minting factor. 

Lanseringen av PLCU coin på marknaden är ett 3 års projekt. 

Projektet startades upp december 2021. De som gick med från starten säkrade 

upp +720% per år i avkastning under ett helt år. 

Gick man med månaden efter låg avkastningen på +715% per år. Ytterligare en 

månad framåt handlar det om +705% osv. Se grafen ovan! 



Därför är det också viktigt att man går med så tidigt som det är möjligt, för bästa 

möjliga avkastning på satsat kapital. 

Den första april är det 670% per år som gäller. 

 

MAX LOAD 
 

   
 

Den 6:e varje månad ser man också över det som heter MAX LOAD. 

Det vill säga hur många PLCU coins som man kan ha i sin farm. 

Desto mer PLCU du har satt in i din farm, ju mer kommer du att tjäna. 

Det som styr denna MAX LOAD är värdet för PLCU coin. Desto högre värde, ju 

lägre blir den aktuella MAX LOAD. 
 

Under den senaste månaden har PLCU coin gått upp i värde med cirka +130%. 

Vilket är mycket bra för alla oss som har farmar laddade med PLCU coins! 

Men det innebär också att man den 6:e april kommer man sänka denna MAX 

LOAD nivå, rejält dessutom. Det handlar om 100% mindre i möjlig MAX LOAD. 

Se bilderna ovan, där man jämför en BASIC farm som nu i mars (bilden till 

vänster) har en max load på 0.05PLCU – vilket genererar €17 250 per år med 

dagens PLCU värde. 

Bilden till höger (i rött) visar hur det kommer att bli i april. Genom att max load 

sjunker så mycket sjunker också intäkterna under dessa 12 månader, samma 

farm genererar nu €8 375. 



Fortfarande bra, men betydligt lägre än om du säkrar en ny farm innan den 1:a 

april!!! 

Det finns även goda förutsättningar för att PLCU kursen kan fortsätta uppåt i 

värde i framtiden, varför? 

 

 
 

Segertåget rullar vidare – årslön blir ny månadslön! 
 

 
 



Det har hänt otroligt mycket på kort tid. Vi drog igång i mitten av december 

2021 och nu drygt 3 månader senare har PLCU kursen gått från $5000 till cirka 

$45 000 och mer värt än Bitcoin! 

Finns inget idag som slår de passiva inkomster som det här projektet kan 

leverera. 
 

Jag har löpande kontakter med våra DLC Finans medlemmar, flera av våra 

medlemmar såg tidigt möjligheterna med detta projekt och kom igång direkt i 

december förra året.  

Snacka om att ha tagit ett riktigt bra beslut, har det visat sig! 

Flera skriver nu att deras PLCU inkomster per månad överstiger vad de tjänar på 

ett helt år på sitt normala jobb. 
 

Här är några utdrag från mejl jag fått de senaste dagarna från några (fyra olika 

personer) av våra överlyckliga medlemmar (jag har lovat att de ska få vara 

anonyma). 

 

OBS!  

Viktigt också viktigt i sammanhanget, de intäkter som de nämner i sina texter 

handlar enbart om passiva inkomster, inget annat – inga inkomster från 

rekrytering eller något sådant.  

 
1: 

Jag har varit med ett tag och har några olika projekt som sakta genererar mer pengar varje 

månad, men det är fortfarande tid kvar innan de levererar lite större summor. Men det här 

Ultima Farm levererar ju direkt första månaden. Nu när jag återinvesterat de första 

utbetalningarna kommer kommande utbetalningar att bli livsförändrande. Det handlar ju 

nästan om en årslön varje månad beroende på hur kursen ligger. 
Det är så jag nästan inte tror att det händer mig! 

Helt klart det bästa jag varit med om (hittills). 

 

2: 

Jag räknar med att tjäna $ 7000 i april jag återinvesterar allt fram tills jag tjänar ca $ 15000-

20000/mån planen är att jag ska kunna ta semester oftare och längre vi har planer på att bila 

genom Europa eller flyga till olika länder vilket inte hade varit möjligt utan Ultinafarm. 

Det här är galet bra att få 2x månadsinkomst per månad och ett coin som bara går spikrakt 

uppåt det blir en rejäl löneökning det får man ingen annanstans. 

 

3: 

I februari så blev det 3605$ ca34000kr som återinvesterades. 



Nu är det mars månad med ett värde på 45,666$ per PLCU och dags för utbetalning igen 

(31/3) och då får jag 9667$ ca 86447kr om värdet på coinen står still, helt fantastiskt!!!  

 

 

4: 

Maj månad så är min farm full. Jag kommer tjäna mer i månaden en vad jag har i årslön före 

skatt. Kommer återinvestera runt 30% av vinsten i PLCU. 

 

Det här visar med all tydligt vad som kan hända på väldigt kort tid om man satsar 

på rätt typ av projekt idag. Rätt typ av projekt = PLCU så klart! 

För mig personligen är det en stor tillfredställning att ha kunnat hjälpa så här 

många personer att helt kunna förändra sina liv och deras framtida ekonomi på 

ett sådant här positivt sätt. 
 

Har du inte kommit igång ännu med PLCU? 

Ta chansen att hänga med det här segertåget som rullar vidare mot nya 

destinationer och höjder de närmaste månaden. 

Se till att säkra din plats, helst nu innan den 1:a april! 

 

Utbildning och hjälp – PLCU  
 

 
 

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 

 

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 

 

* 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 
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