
   
 

Uppdatering 2022-03-07 
 

Den här uppdateringen går ut till alla som registrerat ett konto på Baccarat Staking.  

Du loggar in på backoffice här: 

https://stake.baccaratbusiness.com/members/login 

 

Viktig information om Baccarat Staking! 
 

I förra uppdateringen från den 27:e januari kunde du läsa om hur företaget 

bakom Baccarat Staking blivit bestulna på MICHI coins värda $4 000 000. 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/Projekt-LV-Staking-uppdatering-2022-01-27-1.pdf 

 

Direkt efter det stoppades alla möjligheter att sätta in eller ta ut några pengar. 

Man behövde hitta en annan och ny lösning för hur man skulle hantera 

pengarna inom detta koncept. 

Men man skulle ändå fortsätta med spelen och sedan försöka hitta en ny lösning 

för hur man skulle hantera pengatransaktionerna i framtiden. 

 

Men nu har även spelen stoppats, det kanske du har märkt när du loggar in på 

sidan. Senaste spelet är från den 1:a mars. 

Det här meddelandet skickades ut via en Telegramgrupp: 

 

https://stake.baccaratbusiness.com/members/login
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/Projekt-LV-Staking-uppdatering-2022-01-27-1.pdf


 
 

Det här är givetvis dåliga nyheter. 

Det finns lite olika Telegram-grupper kopplat till Baccarat Staking och just nu 

spekuleras det rätt friskt om vad som ska hända framåt. 

Tydligen har det inte kommit någon mer information alls sedan detta 

meddelande skickades ut i torsdags förra veckan. 

Så saker har gått från illa till riktigt illa. Självklart måste vi först och främst vänta 

in mer information. Backoffice fungerar och det går att logga in som vanligt. 

 



Från början var det Michi Sanders som startade upp det här projektet och han 

spelade själv i Las Vegas. 

Men Michi blev allvarligt sjuk i Corona och var tvungen att sluta spela. 
 

 
 

Spelen förflyttades istället till Macau och några olika asiatiska spelare. 

Michi var tvungen att dra sig tillbaka på grund av sin dåliga hälsa. 

Stor anledning varför jag gick med i Baccarat Staking var ju för att det var Michi 

som startat upp detta unika projekt, ett spelproffs och en offentlig person. 

Därför fanns det en del osäkerhet när spelen skulle flyttas över till andra spelare 

i en helt annan del av världen. 

Men allt flöt på bra igen under hela hösten, uttagen som man gjorde gick 

igenom på 1-2 dagar. Företaget bakom Baccarat Staking var också väldigt bra att 

kommunicera och hålla oss uppdaterade. 

Men i januari 2022 kom alltså den första stora chocken att MICHI coins värda $4 

miljoner hade blivit stulna.  Här förstod man att det här kunde bli en skakig resa 

framåt, men gick ju inte göra några uttag och sedan förra veckan kom nästa 

negativa besked. 

Tråkigt, men sant.  

Är ju som jag skrivit mycket om väldigt viktigt att man alltid ser till att löpande 

tar ut pengar, inte bara ”återinvesterar” – i detta fall re-stake. 

 

Skrev bland annat om just Baccarat Staking i en uppdatering från december 2021 

(IC Labbrapport december 2021), tycker detta är värt att repetera! 

 
Det handlar om strategier kring hur man hanterar sina pengar inom denna typ av 



inkomstkanaler som vi skriver om. 

Hela det här konceptet och medlemskapet bygger på att vi visar våra medlemmar vart vi 

själva valt att satsa våra pengar på. 

Vi kommer aldrig rekommendera dig ett inkomstkoncept där vi själva inte har satsat våra egna 

pengar. 

Men det innebär inte på något sätt att det fortfarande finns risk att man kan förlora sina 

pengar. Efter att snart arbetat med den här typen av inkomstkanaler under 21 år vet  jag att 

allt möjligt kan hända. 

Därför är det viktigt att man har en strategi för hur man förvaltar sina pengar som man satsat 

på denna typ av inkomstkoncept. 
 

 
 

För det här så kallade alternativa inkomstkanaler. Tittar vi på de aktuella projekt som vi har 

igång just nu inom Inner Circle så handlar det om inkomstnivåer på cirka +5-20% per månad. 

Vilket är mycket bra så klart! 

Jämför gärna med traditionella inkomstkanalerna som exempelvis investeringar inom 

fonder/aktier. Där får man vara nöjd om man kan tjäna +20% per år. 

Men samtidigt får man aldrig glömma att ju mer du kan tjäna, desto mer risk. 

Det är så det funkar, något man måste vara 100% medveten om. 

 

Därför är det också viktigt att man har en strategi för hur man ska förvalta sina pengar. Rådet 

som jag ger alla som jag har kontakt med gällande olika inkomst/investeringskoncept är att 

aldrig satsa mer pengar än du också har råd med att förlora. Det är en gyllene regel som alltid 

gäller! 

Satsa aldrig pengar i ett inkomstkoncept som sedan gör dig orolig, orolig för att du ska förlora 

dina pengar. Det här är ett råd som jag själv alltid håller mig till. Jag satsar aldrig mer pengar i 

ett projekt än vad jag också har råd att förlora, därför behöver jag aldrig heller vara speciellt 

orolig. Jag är beredd att ta risker för att kunna vinna något, men jag tar inga dumma risker 

och är fullt medveten om riskerna som finns. 

 

Låter väldigt enkelt och logiskt eller hur? 

Följ dessa råd och du behöver aldrig vara orolig. 



Men ändå, det händer igen och igen… 
 

Pratade nyligen med min ”kollega” Mats om just det här.  

Vi får båda höra de här historierna mellan varven, om personer som gått ALL IN inom olika 

inkomstkoncept och förlorat mycket pengar. 

Det är ingen bra idé, gör det inte! 

Håll dig borta från ALL-IN satsningar som din plånbok inte klarar av! 

Satsa pengar, ta medveten risk men se också till att du alltid tar ut pengar och säkrar upp 

vinster längs vägen. 

Det gör jag alltid jag själv, exempel på det… 

Det här är mitt konto på Baccarat Staking. 

 

 
 
Som du ser så har jag $5048 insatt som Active Stake.  

Det är pengar som jag riskerar att förlora om Baccarat Staking skulle krascha. 

Men samtidigt, jag har varit med sedan sommaren 2021 och också löpande sätt till att ta ut 

pengar från mitt konto.  

 

 
 
Jag har så långt tagit ut $6226 samtidigt som jag fortfarande har $5048 kvar i Active Stake. 

Det handlar om att aktivt kunna eliminera så mycket risk som möjligt.  

 

Visst, vi arbetar med projekt som kommer med ett större risktagande i jämförelse med 

exempelvis aktier/fonder. 

Men det finns alltså strategier att ta till för kunna minska risktagandet.  

Samtidigt vet vi också att vi kan tjäna så MYCKET MER inom dessa koncept än vad vi kan göra 

med aktier/fonder. 

Det är ju därför vi håller på med det vi gör … 

 



OK, men innebär det att det är helt kört nu med Baccarat Staking? 
 

Nej, som sagt vi måste först vänta in mer information. 

Låt oss först se vilken information som kommer den närmaste veckan. 

Ingen idé att lägga massor av tid på att spekulera fram och tillbaka. 

Jag valde att skicka ut den informationen för att informera dig om vad jag vet. 

Inget är kört ännu. Det spelas inget längre, det går inte att göra några uttag från 

kontot. Så visst ser det mörkt ut, men låt oss invänta och se vilken information vi 

får in den närmaste veckan. 

Jag kommer att hålla dig informerad och vad som händer. 

Dessutom oavsett vad som än händer ska vi se till att hitta bra lösningar så vi alla 

kan ”landa så mjukt” som möjligt. 

 
 

Med vänlig hälsning 

  

Mikael Eriksson 

DLC Finans  

 

     


