
   
 

Uppdatering 2022-04-19 
 

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

 

Viktig information om Baccarat Staking! 
 

I förra uppdateringen från den 7:e mars kunde du läsa om de dåliga nyheter som 

skickats ut från Baccarat Staking och deras Telegram-kanal. 

Uppdatering finns att läsa här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/03/Projekt-LV-Staking-uppdatering-2022-03-07.pdf  
 

Jag konstaterade då att saker hade gått från illa till riktigt illa.  

Vi har väntat på nya uppdateringar via de Telegram-kanaler/grupper som finns 

kopplat till detta projekt. Men det har varit väldigt tyst… 
 

Det här är min sista uppdatering gällande detta projekt då jag nu anser att vi kan 

glömma Baccarat Staking. Jag tror inte vi kommer höra något mer från de som 

höll i trådarna gällande detta koncept – game over… 
 

Det är som jag varit inne på många gånger i olika uppdateringar jag skickat. 

Med möjligheterna till hög avkastning kommer också en högre risk, vilket är helt 

logiskt. Då vi arbetar med företag och koncept som inte är våra egna kan vi inte 

heller styra över vad som händer i framtiden, det ligger utanför vår kontroll. 

Det är också en anledning att vi brukar rekommendera att man sprider risken 

genom att fördela sina satsningar på några olika koncept. 

Men också att man ser till att alltid plocka ut intäkter som man genererar, att 

man alltid gör det löpande.  

Ingen idé att lägga för mycket tid och spekulation kring koncept som kraschat. 

Istället måste vi titta framåt, fokusera på att ta igen eventuella förluster inom 

andra projekt! 

Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen. 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/03/Projekt-LV-Staking-uppdatering-2022-03-07.pdf


 

Ett uttryck som passar väl in i nuvarande situation för de allra flesta av er som 

får den här uppdateringen. 

Jag har kollat igenom och kan konstatera att så många som +70% av våra 

medlemmar som var med i Baccarat Staking nu även är medlemmar i PLCU 

sedan en tillbaka. Alla som är med i PLCU har redan tjänat mycket pengar, riktigt 

mycket för en del… 

Du har med all säkerhet hört talas om det här projektet som vi drog igång i 

december 2021.  

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! 

Det gör att de allra flesta av er tjänar så mycket pengar just nu inom PLCU att de 

eventuella förluster som gjorts via Baccarat Staking blir ”småpotatis” . 

Som sagt:  

- Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen. 

 

Men för oss som då INTE är med i PLCU, vad kan vi göra? 
 

Som sagt det är ett fåtal av er som helt missat PLCU projektet. 

Det är synd… 

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

varit med om något liknande. Det klart bästa inkomstkoncept på nätet som jag 

någonsin varit involverad i.  

Det är många av våra medlemmar som just nu håller på att förändra sina liv 

fullständig tack vare detta projekt. 

Det här mejlet fick jag i fredags… 

 

Än en gång, tack för att du hittade och visade PLCU  

Efter den 20:e så börjar ett nytt liv för mig  

 

Fantastiskt, den 20:e det innebär att just den här medlemmen inväntar sin 

”löneutbetalning” imorgon.  

Jag får vänta till på torsdag… 

Men samtidigt för jag betalt flera gånger varje månad, det är riktigt najs. 

Har du varit med i Baccarat Staking och inte tjänat några pengar? 



Då vill jag erbjuda dig möjligheten att tjäna pengar inom PLCU istället! 

Jag kan då ge dig ett riktigt bra erbjudande som gör att du snabbt och enkelt kan 

börja tjäna pengar inom PLCU istället. Betydligt mycket pengar än du eventuellt 

förlorat inom Baccarat Staking. 

 

Är det här något som du tycker bra och intressant? 

 

Hör av dig till mig på mikael.dlcfinans@gmail.com så kan jag hjälpa dig att 

komma igång med PLCU! 

Skicka ett mejl med ämnesrad: Baccarat – PLCU 

> Skicka information om hur mycket du satsat inom Baccarat (ursprunglig insats) 

+ info om eventuella uttag du gjort. 

 

Men för oss som redan är med i PLCU då? 
 

 
 

Då är det bara att fortsätta med det du redan startat inom PLCU, bara att relaxa! 

Du kommer fortsätta att tjäna bra med pengar månad efter månad. 

Men se till att du också löpande plockar ut intäkter från detta projekt. Det är 

något som ALLTID gäller! 

 
 

Med vänlig hälsning 

  

Mikael Eriksson 

DLC Finans  

mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com


 

     


