
   
 

Uppdatering 2022-03-28 
 

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 kvällens DUBBLA webinar på svenska! 
 

 
 

> Ikväll kör vi ytterligare en presentation på svenska gällande detta fantastiska 

koncept som heter PLCU, börjar klockan 19:00. 

Ett bra tillfälle att bjuda in andra som du känner! 

 

> Direkt efter presentation fortsätter vi med utbildning och träning för dig som 

redan är med i PLCU, vi går igenom vanliga frågor. 

Du har också chansen att själva ställa dina frågor live för snabba svar. 

Missa inte kvällens dubbla webinar! 

 

Var med ikväll, vi startar 19:00: 

https://zoom.us/j/4363761606 

https://zoom.us/j/4363761606


 

 

VIKTIGT, den så kallade MAX LOAD för farmarna 

kommer halveras den 7:e april 
 

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. 
 

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 7:e 

april! 



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

värde i framtiden, varför? 

 

 
 

Det funkar – smarta kontrakt ser till att du får betalt 

varje månad! 
 



 
 

Eftersom det här projektet drog igång i december 2021 innebär det att nu har 

flera av våra medlemmar som gick med från starten fått in tre 

”månadsutbetalningar”.  

Pengarna betalas helt automatiskt ut till din ULTIMA WALLET, varje månad – 

samma tid.  

För alla som var med från starten så har också denna månadsutbetalning varit 

mer värd än månaden innan. 

Jag kommer själv ihåg hur det var, när min farm spottade ut sin första skörd. 
 

 
 

Känns som det var länge sedan nu, men det är trots allt bara drygt 2 månader 

sedan. Min allra första utbetalning låg på 0.57 PLCU – då värt $8224. 

Jag var så imponerad och nöjd, att helt passivt kunna tjäna så pass mycket. 

Varje månad, samma tid levererar just det här smarta kontraktet ytterligare 0.57 

PLCU.  

Men nu 2 månader senare är samma 0.57 PLCU värda $27 035! 



Det är ”löneförhöjning” på imponerande 229% på enbart 2 månader. 

Jag har givetvis flera smarta kontrakt igång. 
 

Våra digitala farmar producerar (minting) alltså nya PLCU coins, vi får betalt i 

PLCU coins. Vilket har visat sig vara väldigt lönsamt då kursen för 1 PLCU har gått 

rakt upp sedan starten, vilket förklarar den magiska löneförhöjningen under 

denna period. 
 

Men vad ska man göra då med sina PLCU coins som tjänar varje månad? 
 

Det bestämmer du helt själv. Men så här gör jag idag. 
 

> Uppgraderar min farm varje månad med nya köp av farm med minter, passar 

på innan MAX LOAD sjunker igen. 
 

> Jag prioriterar först att öka min MAX LOAD men sedan måste jag ju också fylla 

på farmen med nya PLCU coins om jag utökat MAX LOAD 
 

> Jag säljer PLCU coins på marknaden, idag Coinsbit och Bibox. 

Jag har konto på båda dessa kryptobörser. 

 

 PLCU/USDT pair on Coinsbit:  

https://coinsbit.io/trade_classic/PLCU_USDT 

 

 PLCU /USDT pair on Bibox: 

https://www.bibox.com/en/exchange/basic/PLCU_USDT  

 

Säljer jag PLCU så får jag USDT, men jag brukar också sälja mina USDT och köper 

istället framförallt Bitcoin, men även andra kryptovalutor! 

Nu kommer PLCU även listas på LBANK, ytterligare en kryptobörs. 

Jag kommer se till att skaffa konto där med, vilket ger mig ytterligare en kanal 

att handla med PLCU. 

 

https://coinsbit.io/trade_classic/PLCU_USDT?fbclid=IwAR0NLOBEBMAAoHFfs0sQZTEccZMCOdqnh2c-yozBuk2je7_cHA5iN3Nwxz0
https://www.bibox.com/en/exchange/basic/PLCU_USDT?fbclid=IwAR1bmCLTy-QxGFrSCb52KTKm3STnjY9cAx8L-lv13-6brjOM4ryL4Wo-ubs


 
 

Ibland måste man bara våga ta chansen, för ibland dyker det upp helt unika 

möjligheter som faktiskt kan visa sig vara livsförändrande. 

Det var precis så det var, då i mitten av december 2021. 

Det vill säga bara för 3.5 månader sedan, då vi introducerade det här PLCU 

projektet till våra medlemmar. 

Här agerade vi snabbt, här tog vi till vara på ett unikt tillfälle och lät magkänslan 

få styra. Fanns ingen tid för djupare analyser, ingen tid för testande osv. 

Den här gånger var det bara JUST DO IT som gällde! 

 

 
 



Det trevliga i sammanhanget är givetvis att det var också många av våra 

medlemmar som liksom vi såg möjligheten. 

Det var många som helt klart - JUST DID IT! 

Vilket har genererat fantastiska resultat det här första kvartalet 2022 för många 

av våra medlemmar i DLC Finans. 

 

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 

 

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


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
https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0

