
   
 

Uppdatering 2022-04-04 
 

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. 

 

PLCU-kursen mot nya höjder… 
 

 
 

Plötsligt händer det… 

Jag har under alla mina år som jag arbetat med affärsmöjligheter aldrig varit 

med om något liknande.  

Jag får löpande mejl och samtal från DLC Finans-medlemmar som hoppade på 

det här PLCU projektet i december förra året (även några från januari), det vill 

säga bara för cirka 4 månader sedan. 



Plötsligt händer det, man är på rätt plats i rätt tid – man väljer att satsa på rätt 

typ av projekt i rätt tid! 

Helt plötsligt är man helt rätt positionerad och så händer det… 

Allt började den 6:e december 2020 då PLCU lanserades som en ny kryptovaluta 

på marknaden. Gjorde mina första köp av PLCU den dagen för strax under 

$5000. Det var många som köpte PLCU i december för mellan $5000 - $10 000. 

Så här ser det 4 månader efter lanseringen på marknaden! 
 

 

 

Oppps, något som gått riktigt bra här! 

Men hur är det möjligt är det många som frågar så klart. 

Enkelt, allt handlar om tillgång och efterfrågan! 

Det finns en stor efterfrågan efter PLCU, men tillgången är klart begränsad. 

 

Jag kan bara konstatera att det är flera av våra medlemmar som just nu håller på 

att förändra sina liv fullständigt med hjälp av sina nya inkomster från det här 

PLCU projektet! 

Allt från två stycken riktigt smarta appar ULTIMA WALLET och så ULTIMA FARM 

så klart! 
 



 
 

Några olika kommentarer från våra medlemmar den senaste veckan: 

 
Konceptet ger och kommer ge avkastning som kommer att ändra mitt liv! 

Tack för att du visade detta. 

Nu får jag 0,8 PLCU i månaden vilket är helt grym avkastning. 

Håller sig värdet på det som är i dag så är jag helt skuldfri (bostadsrätt, villavagn, ny Volvo) 

redan i september. Otroligt! 

 

Jo, tack du…  

Det är väl helt OK att kunna få ut 0.8 PLCU per månad. 

Med nuvarande kurs är det $62 400 per månad, det är 586 560 kronor per 

månad i passiv inkomst. Bra jobbat! 

 
Känslan när man fyller upp mintern och kan ta ut överskottet på 45000 som lön, eller 

återinvestera ;) För bra för att vara sant.. pengarna är på mitt konto så det är nog sant  

Ja, visst är det häftigt och det är också helt sant! 

 
Jag tror inte att man någonsin lyckas hitta dylika investeringar som denna.  

Eftersom jag är en person som inte gillar att nätverka eller att synas passar detta upplägg mig 

perfekt. Jag tjänar pengar ändå. Det är så jävla bra! 

 

Precis, behöver inte nätverka eller sälja något, det går att tjäna riktigt bra med 

pengar ändå. Men vill du däremot dubbla din ”månadslön” så har PLCU det 

bästa nätverkskonceptet som någonsin har funnits! 



 

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! 

Därför rekommenderar jag att du förser dig med så mycket ”farm kapacitet” 



som möjligt innan den 7:e april, du kan fylla på din farm med nya PLCU senare. 

 

Missa inte kvällens webinar på svenska – 19:00 
 

 
 

> 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! 

 

Var med ikväll, vi startar 19:00: 

https://zoom.us/j/4363761606 

 

PLC Ultima – Frågor och Svar på svenska 
 

https://zoom.us/j/4363761606


 
Det uppstår alltid en hel del frågor gällande den här typen av projekt. 

PLCU är också ett väldigt unikt koncept på många sätt. 

Ofta är det samma frågor som dyker upp. Vilket också innebär att svaret är 

detsamma.  
 

Här finns en PDF på svenska som jag tagit fram med de allra vanligast frågorna 

som vi får om PLCU och även svaren på dessa frågor. 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/04/PLC-Ultima-FAQ-svenska.pdf 
 

Här finns också en inspelning från förra veckans utbildningswebinar, även det 

med frågor och svar: 

https://youtu.be/z0eKT29TAtg  

 

 

Mer utbildning och hjälp – PLCU  
 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/04/PLC-Ultima-FAQ-svenska.pdf
https://youtu.be/z0eKT29TAtg


 
 

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://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. 

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
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/App-tutorial-SWE.pdf


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://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0

