
 
 

Uppdatering 2022-04-07 
 

 
 

Det här nyhetsbrevet och uppdateringen går ut till dig som är med i GSP via DLC Finans. 

Jag kommer löpande skicka ut detta nyhetsbrev med senaste informationen om GSP och hela det här 

projektet kring G999. 

Men viktigt att du förstår att jag (Mikael Eriksson) är en affiliate/partner inom GSP precis som du är! 

Jag har inte alla svaren och jag har ingen som helst kontroll över vad som händer inom de olika 

projekten.  

I dessa nyhetsbrev försöker jag berätta om de allra senaste uppdateringarna och nyheterna från GSP, 

men dessa nyhetsbrev kommer även att innehålla mina personliga åsikter kring dessa projekt. 

Jag rekommenderar också alla som är med i GSP att gå med i den officiella Facebook-gruppen för alla 

GSPartners! 

 

Du hittar denna grupp här: 

https://www.facebook.com/groups/gspartners 
 

För att gå med i den gruppen behöver du svara på några enkla frågor och godkänna villkoren. 

Du behöver dessutom ange vem som är din officiella sponsor på GSP. 

Vem din sponsor är hittar du information på inne på backoffice, första sidan inne på dashboard. 

 

Mera informationskanaler för dig som vill följa utvecklingen inom G999/GSP osv: 
 

https://www.facebook.com/groups/gspartners


Aktuell kurs + Whitepaper m.m. 

https://firstmarketcap.com 

 

Telegram: 

https://t.me/G999commUNITY  

 

* Var med på ett live webinar imorgon fredag den 8:e april – 

klockan 17:00! 

 

 
 

Det var ett tag sedan du fick en uppdatering gällande GSP/GSB från mig. 

Förklaringen är att jag inte varit speciellt engagerad i projektet senaste året. 

Har för länge sedan slutat att rekommendera nya personer att gå med. 

Inte för det är dåligt projekt eller att det skulle vara oseriöst på något sätt. 

Det har mer handlat om hur omfattande projektet blivit, det har blivit rätt så 

komplicerat att förklara de olika delarna. 

Men det innebär inte på något sätt att jag släppt detta projekt, jag har hela tiden 

följt med så gott jag kunnat gällande alla uppdateringar. 

Har också kollegor från olika delar av världen som fortfarande är väldigt 

engagerade i projektet som hjälper mig med att hålla mig uppdaterad. 

 

https://firstmarketcap.com/
https://t.me/G999commUNITY


> Jag har fortfarande kvar mina G999 coins och värdet för dessa coins är 

fortfarande lågt, så är det. Men det finns all anledning att tro att det ska kunna 

förändras, att kursen för G999 ska börja röra sig uppåt igen. 

 

> Jag har fortfarande kvar mina GSB IPO Vouchers, jag vet att det är många av er 

som får denna uppdateringar som också har kvar sina G999 coins och dessa GSB 

IPO Vouchers. IPO lanseringen är på gång NU! 

 

> Jag har även investerat en del nya pengar i det så kallade Lydian World 

projektet.  
 

Jag har inte lagt någon tid för att förklara Lydian World till er som får detta 

nyhetsbrev. Som sagt, lite för komplicerat för många enligt min bedömning. 

Jag är orolig för att det skulle innebära allt för mycket support för min del om jag 

skulle marknadsföra detta. 

Men det har inte stoppat mig från att investera egna pengar i Lydian World. Ett 

sätt för mig att kunna bygga vidare på mina passiva inkomster. 
 

Nu kommer det att börja hända grejer! 
 

 
 

Jag tror det finns all anledning att vara på det här kommande webinaret, för jag 

vet att det är mycket som är på gång nu under de närmaste 2 månaderna. 
 

Bland annat är det dags för den här GSB IPO lanseringen. 

GSB ska nu ut på London börsen, är det sagt. 

Hur kommer vi då kunna använda våra GSB IPO vouchers? 

Vet inte, men förhoppningsvis får vi reda på mer på webinaret! 

 



 
Företaget inleder också ett nära samarbete med tradingföretaget/brokern 

BDSWISS som är en världens största brokers i världen med en omsättning på 250 

miljarder € per år! 

Fullt reglerad broker med över 10 års historia. 

GSB aktien kommer också att kunna köpa/säljas hos BDSWISS. 

Företaget kommer även att utveckla 2 stable coins baserat på Euro och 

Schweiziska Franc som kommer hanteras av G999 blockkedjan. 
 

Mycket som är på gång alltså. 

Intresserad av att få mer information om allt det här? 

 

Var då med och lyssna imorgon fredag! 

ZOOM  länk: 
http://GSPartnerslive.com  

 

 

Trevlig helg! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 

 

 
 

http://gspartnerslive.com/

