
 
 

Uppdatering 2022-05-04 

 

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: 

 

Aktuell kurs + Whitepaper m.m. 

https://firstmarketcap.com 

 

Telegram: 

https://t.me/G999commUNITY  

 

https://www.facebook.com/groups/gspartners
https://firstmarketcap.com/
https://t.me/G999commUNITY


* Globala Metaverse Event på lördag i Dubai 

 

 
 

Skrev i min förra uppdatering gällande detta projekt att det började hända 

saker, och det gör det också… 

Nu laddas det upp rejält för ett stort GSP/GSB event nu på lördag i Dubai. 

Där kommer det att levereras en hel del nyheter och mycket information. 

Jag kommer personligen inte vara på plats i Dubai, men min brittiska kollega 

David Ingham åker dit för att ta del av informationen. 

Jag ska sedan med hans hjälp försöka sammanfatta de allra viktigaste 

nyheterna som förmedlas i Dubai under helgen och komma ut med en ny 

uppdatering till er efter jag har samlat ihop all info. 
 

Men, i den här uppdateringen vill jag berätta om den senaste utvecklingen 

gällande Karatbars. Japp, du läste rätt – Karatbars … 

 

* Harald Seiz har sålt Karatbars 

 

Vi kom ju in i den här GSB/GSP businessen när Karatbars la ner sin satsning på 

kryptovaluta 2020. Våra KBC coins blev G999 osv. 

Men det märkliga var att Harald Seiz (grundare och CEO Karatbars 

International) försvann helt från rampljuset. Karatbars som var ett företag som 

hade fungerat väl i över 10 år slutade ta hand om sina åtaganden. 

Varför det blev som det blev har det spekulerats om, vad som är sant eller inte 

är svårt att veta. 

 



Men sedan helt plötsligt så kommer det information, som också finns att läsa 

om du loggar in på Karatbars. 

 
Dear affiliates 

I would like to inform you that we have sold the company Karatbars, and all related assets 
and liabilities, to the company Acua Wellington. 
In this contract it is stipulated that you will get back your outstanding values from them. 
For more information please check: https://www.acuawellington.com 
Thanks for your patience 
Your Karatbars Team 

 
Väldigt kort information, men det här nya företaget som tagit över Karatbars ska 
alltså ta hand om eventuella uteblivna leveranser osv. 
Går man till sidan som man hänvisas till blir man inte mycket klokare, är det här 
verkligen seriöst undrade jag och flera med mig? 
Men enligt information som jag fått så har Harald verifierat att det korrekta 
uppgifter osv. 
 
Så är det så att du exempelvis aldrig fick den där laptopen (WHIM) som du köpt 
från Karatbars, då är det här din chans att få igen dina pengar osv. 
För att kunna göra det så måste du först gå igenom en så kallad KYC på det nya 
företagets sida, sedan när KYC är godkänd kan du lägga in ditt krav. 
 
Den här informationen tar dig igenom processen: 
 
Important Update : Karatbars has sold!  
The company is AcuaWellington  
https://www.acuawellington.com/start.html  
 
Please go to this link for KYC approval : 
https://www.acuawellington.com/kyc-form.html  
 
Watch this video to update your KYC’s to verify your purchases: 
Make sure your birthday has the dashes. 
https://youtu.be/y3OA_BcQSIo  
 
When completed wait for an approval. From there they will confirm your 
purchases and give you the credit back. 
Go to your back office in Karatbars and Karatgold to print all your invoice 
purchases.  

https://www.karatbars.com/%22https:/www.acuawellington.com/%22
https://www.acuawellington.com/start.html
https://www.acuawellington.com/kyc-form.html
https://youtu.be/y3OA_BcQSIo


Be accountable for your account. You have till May 15, 2022 to claim your 
assets back. 
 

Följ informationen och titta på videon, där får du allt förklarat vad du behöver 

göra. 
 

Min personliga åsikt kring detta, hur kommer jag agera: 
 

Jag är mycket tveksam till om det här verkligen är helt seriöst. 

Exempelvis är det extremt att få fram någon vettig information om vad det här 

nya företaget är egentligen, deras hemsida är minst sagt väldigt anonym. 

Låter lite märkligt att ett företag skulle vilja köpa Karatbars och sedan ta hand 

om deras skulder och åtaganden. 
 

Men samtidigt, varför inte… 

Om nu Harald verkligen är seriös med att försöka lösa detta, så vore det ju bra. 

Har du då exempelvis inte fått den laptopen som du beställde när det begav sig, 

då kan det vara värt att göra ett försök att få igen dina pengar. 

Jag kommer personligen inte att lägga någon tid på att gå igenom den där KYC-

processen på det där nya företaget, men det är mitt personliga val. 

Du väljer helt själv hur du ska göra.  

 

 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 

 

 
 


