
   
 

Uppdatering 2022-05-24 
 

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. 

Jag försöker alltid 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. 
 

Inspelat webinar från igår med Dennis Loos 
 

 
 

Jag tycker Dennis presentation av PLCU projektet var mycket bra. 

Ger en bra översikt om hur PLCU projektet ser ut idag och hur det funkar! 

Lyssna på inspelningen från igår här: 

https://youtu.be/iGeuDuorh-E 

 

Viktig uppdatering: 

Vem vill bli €-miljonär?  
 

https://youtu.be/iGeuDuorh-E


 
 

Det går fort i kryptovärlden, det går snabbt inom PLCU projektet… 

Igår kom det väldigt positiva nyheter från ledningen inom PLCU. 

Som jag skrivit om här i flera uppdateringar så har kryptomarknaden varit under 

stark press senaste veckorna, kurserna har gått ner. 

Även PLCU har haft en nedgång.  

Något man inom PLCU försökte stoppa genom att introducera en ”fixed price-

lösning” på Coinsbit för PLCU. En strategi som inte togs emot helt positivt av 

kryptomarknaden. Därför har man nu gått ifrån den strategin och det är 

marknaden helt som styr kursen. 
 

Jag har under de här månaderna som jag arbetat med det här projektet många 

hört dessa ord:  

- Jag önskar jag hade gått med direkt i PLCU som du gjorde, när kursen var låg 

och max loaden var betydligt större. 

 

Jag förstår varför det är många som sagt och tyckt så. 

För vi som var från början och säkrade upp våra PLCU coins och farmar i början 

har alla tjänat väldigt bra med pengar. 



Jag har också tidigare delat med mig av kommentarer från personer som idag är 

helt ekonomiska fria tack vare deras satsning inom PLCU. 

Det är riktigt trevligt att konstatera att flera av mina DLC Finans medlemmar har 

kunnat bli miljonärer via deras PLCU satsning. 

Det är fakta, något som uppnåtts på enbart några månader inom PLCU. 
 

Andra chansen är här – öppet för alla! 
 

 
 

Företaget gör just nu stora insatser för att öppna upp hela marknaden i Asien. 

Just nu är vi 1.1 miljoner medlemmar, men målet är bli 100 miljoner 

medlemmar!  

Därför är Asien en väldigt viktig marknad för PLCU. 

För att göra det extra intressant för den asiatiska marknaden har man bestämt 

sig för att sänka MAX LOADEN för farmarna. 

Man går tillbaka till den max load som vi alla hade i början av det här projektet! 

Vilket skapar enorma möjligheter för alla! 

Låt mig först repetera informationen om vad MAX LOAD är för något inom PLCU: 
 

Förstår du vad MINTING FACTOR och MAX LOAD innebär för dina framtida 

inkomster inom detta projekt då förstår du också att det är bra 

rekommendation och idé att ”uppgradera” din nuvarande farm med minter. 

 

MAX LOAD 
 



   
 

Den 15:e varje månad ser man också över det som heter MAX LOAD. 

Det vill säga hur många PLCU coins som man kan fylla på 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 på marknaden. 

Desto högre värde, ju lägre blir den aktuella MAX LOAD. 

Ju mer PLCU som du kan ha i din farm, desto mer tjänar du varje månad! 
 

Vi har under en period haft en MAX LOAD som varit styrt av ett värde på PLCU 

på €40 000. 

Det har inneburit att en BASIC farm för €1100 max har kunnat innehålla 

0.025PLCU. 

Men nu sänker man alltså värdet som styr max load till €5000, det vill säga på 

den nivån som det var från början! 

Men gäller bara under resten av maj månad, sedan i juni höjer man igen till det 

dubbla.  

 

> Det innebär exempelvis att en nyinköpt BASIC farm får istället en MAX LOAD på 

0.2 PLCU – en ökning med +700% 

 

> Det innebär exempelvis att en nyinköpt MEDIUM farm får istället en MAX LOAD 

på 1 hel PLCU!!! 



Det här ett gyllene tillfälle för att skaffa en riktigt STOR 

farm! 
 

 
 

Lyssna gärna på vad Enikö och Terry har att säga om denna möjlighet i den här 

videon: 

https://youtu.be/DM_M_PwLDzg 
 

Det här är alltså ett perfekt och unikt tillfälle för alla som kom in senare i detta 

projekt. Se till att du tar chansen nu! 

Nu har ni också möjligheten att skaffa dig en betydligt bättre passiv inkomst 

månad efter månad, bara att uppgradera din farm! 

Fokusera på att skaffa en så STOR farm som möjligt, fyll på med PLCU senare. 
 

Ni som redan tjänar sexsiffriga passiva inkomster per månad med era farmar, 

där här är chans att gå från miljonär till €-miljonär … 

 

Min egen strategi  
 

https://youtu.be/DM_M_PwLDzg


 
 

Jag är väldigt nöjd med vad min farm producerar varje månad, har 20st smarta 

kontrakt aktivererade nu som ser till att jag får betalt flera gånger per månad. 

Men det här tillfället som just dykt upp kommer jag nyttja för att kunna dubbla 

antalet PLCU som jag har i min farm.  

Jag kan säga att det blir en väldigt bra passiv inkomst med nuvarande kurs, skulle 

bli otroligt bra inkomster om PLCU kursen dessutom går upp igen. 

Det är min strategi – go BIG or go home . 

 

Vilken strategi du ska välja är helt upp till dig själv. 

Men jag passar på, jag tar chansen nu när det dykt upp ett unikt tillfälle att 

skaffa mig en riktigt STOR farm. 

Jag väljer alltså att: 

 

1: Uppgradera min nuvarande farm – fokus på detta nu i maj! 

2: Fyll på min farm med PLCU allt efersom – sommaren 2022. 

3: Visa andra möjligheterna med PLCU – pågående. 

4: Luta mig tillbaka – sommaren 2022 och framåt . 

 

Men visst, det är alltid en chansning.  

För risken finns ju alltid där, att PLCU kursen skulle gå ner. Kanske till och med 

rasar i värde. Men det är denna beömning man själv måste göra INNAN man 

satar pengar i denna typ av affärsprojekt. 

Det går inte komma i efterhand och gnälla, man måste förstå riskerna innan man 

satsar några pengar. 

Som jag skrev i gårdagens nyhetsbrev väljer jag att TRO, jag väljer att tro på 

projektet och kommande satsningar inom PLCU. 

Lyssna på Dennis, lyssna på Alex, lyssna på Enikö och Terry. 



Vad tror du själv? 

Vad tror kommer att hända när man börjar rulla ut Platin Hero-projektet där 

man kan erbjuda bilar, lägenheter och annat till halva priset med hjälp av PLCU ? 

Vad kommer att hända när man nu hårlanserar PLCU till den asiatiska 

marknaden? 
 

Det här var min andra PLCU uppdatering den här veckan, men nu kommer du 

inte höra något mer från mig den här veckan. 

Är ju röd dag på torsdag och jag passar på att ta en extra lång helg. 

 

 
Jag önskar dig en vecka och helg! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 

 

 

 


