
   
 

Uppdatering 2022-04-22 
 

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. 

 

Vi är inne i den fjärde skördeperioden… 
 

 
 

Det var som sagt inte så väldigt länge sedan som vi startade upp det här otroliga 

konceptet. Allt startades upp i december 2021. 

Den första utdelningen för oss som gick med i PLCU redan då fick vi i januari 

2022. Jag kommer ihåg den trevliga känslan då, när den allra första 

utbetalningen landade i min Ultima Wallet. 

 

Det här skrev jag i min uppdatering från den 24:e januari i år: 



 

  
 

Får alltså in 0.57 PLCU varje månad helt automatiskt via det allra första smarta 

kontraktet som jag skapade i december. Idag en av flera smarta kontrakt som jag 

har. 

Kom ihåg hur supernöjd jag var när jag precis tjänat $8224. 

Men mycket har hänt som du vet under dessa 3 månader som rullat på sen dess. 

Nu är samma 0.57 PLCU värda cirka $49 000. 
 

 
 

Kommer ihåg att det var några som valde att inte gå med i PLCU då för de tyckte 

att det inte skulle vara bra att få betalt i PLCU. De hade hellre sätt att man fått 

betalt i BTC. 

Men det här handlar om att vi ”mintar” just PLCU coins, vilket innebär också att 

vi alltid får betalt i PLCU. Vilket visat sig vara en riktig höjdare! 

Det har gjort att min ”lön” ökat med nästan +500% på 3 månader. 

Vi som varit med från början i PLCU är alltså nu inne i vår fjärde skördeperiod, 

visst är det är underbart att vara digital farmare! 

Det går bra nu … 

 

Detta samtidigt som… 
(denna text är hämtad från Dagens Industri) 

 
Nu måste de svenska hushållen räkna med att utvecklingen kommer att svida i plånboken. 

Finansministern räknar med invasionen av Ukraina leder till lägre tillväxt och högre inflation. 



Regeringen har också varit tydlig med att man inte kan kompensera för alla kostnadsökningar 

som drabbar hushållen. 

Med en inflation på 6,1 procent, den högsta på 30 år, blir det mesta dyrare. Från mat och 
kläder till hyror och bostadsräntor. Samtidigt ligger löneökningarna på den svenska 
arbetsmarknaden fast kring en årstakt på cirka 2-3 procent. 
Det är hög tid att se över buffertar och möjliga svångremsåtgärder.  

 

Just det, inflationen ligger på 6.1% samtidigt som löneökningarna på den 

svenska arbetsmarknaden ligger fast på cirka 2-3% per år! 

Har du pengar på banken med den nuvarande inlåningsräntan som bankerna 

erbjuder så förlorar du just nu pengar på grund av den rådande inflationen. 

 

För dig som redan är med och för dig som ännu INTE 

gått med i PLCU 
 

 
 

>>> För dig som redan är med: 
För dig är det viktigt att du fortsätter bygga upp din farm, inte låta dina nya 

inkomstkälla sina. För kom ihåg att varje smart kontrakt som du skapat i dina 

farm gäller under 12 månader. 

Använd en del av dina månatliga inkomster för uppgradera dina farm, det vill 

säga utöka din max load och fyll på med nya PLCU i din farm löpande. 

På det sättet håller du igång dina löpande passiva inkomster! 

Dessutom kommer möjlig max load i din farm att sänkas igen den 16:e maj, 

uppgradera din farm innan detta datum 

Men glöm inte heller att ta ut pengar löpande, njut av din framgång! 
 



>>> För dig som ännu INTE agerat: 
För dig är det nog väldigt viktigt att komma igång nu, den här månaden! 

När vi började med det här projektet i december kunde vi säkra upp kontrakt 

med +720% på ett år. 

Just nu är det +670% per år som gäller, men från och med den 1:a maj är det 

+645% per år. Vilket givetvis fortfarande är riktigt bra, men klart att man ska 

försöka tjäna så mycket som möjligt. 
 

 
 

Priset på 1st PLCU ligger just nu på cirka $85000. 

Jag tror dessutom att priset på PLCU snart kommer gå upp. 

För att hjälpa dig att komma igång snabbare och enklare med PLCU kan jag 

också erbjuda dig att köpa PLCU coins direkt från mig (mitt företag)! 

Det gör att du helt kan hoppa över några av de stegen i början som kan vara lite 

tidsödande. 

Bara att höra dig till mig om du är intresserad av att köpa PLCU coins (betalning 

med Swish). 

mikael.dlcfinans@gmail.com 

 

Nästa helg är det dags för ett stort PLCU event i Berlin. Då kommer man berätta 

mer om de framtida planerna – spännande. 

Vi kommer få mer information om de så kallade bil- och fastighetsprojekten. 

 

Berlin – PLCU event den 30:e april 
 

mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com


 
 

Jag kommer själv åka till Berlin för att få vara med på mitt första PLC event. 

Det kommer vara 2000 personer på plats, så inget litet event det här. 

Frågan är om det är någon av er som får detta nyhetsbrev som också ska åka till 

Berlin nästa vecka? 

För då kan vi givetvis träffas på plats i Berlin, hör av dig till mig om du ska till 

Berlin! 

 

Mer utbildning och hjälp – PLCU  
 

 
 
NYTT: 

Hur du beställer ditt PLC-kort (Mastercard) 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/04/Bestallning-av-PLC-kort-SWE-1.pdf  
 

NYTT: 

Ultima Farm calculator: 

https://calculator.ultimafarm.com/en/9507997215 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/04/Bestallning-av-PLC-kort-SWE-1.pdf
https://calculator.ultimafarm.com/en/9507997215


 

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 

 

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 ett utbildningswebinar på svenska, även det 

med frågor och svar: 

https://youtu.be/z0eKT29TAtg  

 

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! 
 

 

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


Använd gärna vår svenska Telegram-grupp för support och hjälp. 

Här är länken dit: https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0 

 
 

Jag önskar dig en Trevlig Helg! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 

 

 

 

https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0

