
   
 

Uppdatering 2022-05-31 
 

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. 
 

Mer kring MAX LOAD & MINTING FACTOR 
 

 
 

Jag har tagit fram den här texten för att på så tydligt sätt som möjligt kunna 

förklara varför MAX LOAD och MINTING FACTOR är så viktiga delar inom PLCU 

projektet. Är också framtaget för att kunna förtydliga hela konceptet med PLCU.  
 

Det här inget ”investeringsprojekt” på det sättet som många kanske är vana vid. 

Det här handlar om kryptovaluta.  

Inom den världen finns det något som heter mining.  

Bitcoin mining är säkert något du hört talas om. 

En process för att producera nya Bitcoins. Vilket idag kräver väldigt avancerad 

och kraftfull datorutrustning.  

Men i det här aktuella fallet handlar det inte om Bitcoin, det handlar om en helt 

annan kryptovaluta som heter PLCU som lanserades på marknaden den 6:e 

december 2021.  

Har du rätt typ av utrustning så kan du själv producera nya PLCU coins. 



Det du i det här fallet behöver är i grunden är 2 olika appar. 

1: ULTIMA WALLET 

2: ULTIMA FARM 
 

 
 

Det vill säga betydligt enklare och billigare att komma igång i jämförelse med 

traditionell mining inom exempelvis Bitcoins. 

Det här kallas även för minting eller yield farming. 

Men det här inget investeringskoncept, via din Ultima Farm har du istället 

möjligheten att producera nya PLCU coins enligt förutbestämda villkor. 

PLCU coins som du kan använda hur du vill. 
 

Men hur kan man då tjäna pengar inom PLCU och med 

dessa appar, hur funkar det? 

 

 
 

Du kan till att börja med skaffa dig en passiv inkomst genom att börja producera 

PLCU coins i din egen farm = ULTIMA FARM. 

Det är kostnad som du har för att kunna producera dina egna PLCU coins. 



Du behöver köpa en sådan farm, det finns farmar som kostar allt från €110 och 

uppåt. Ju större farm du har, desto mer kommer du att kunna tjäna. 

Företaget bakom detta koncept tjänar sina pengar på att sälja dessa farmar. 

De säljer inga PLCU coins. PLCU coins finns enbart att köpa på den öppna 

marknaden, inte från företaget! 

När din farm sedan är på plats och ihopkopplad med din egen digitala plånbok = 

ULTIMA WALLET så behöver du fylla på din farm med PLCU coins. 
 

MAX LOAD avgör hur många PLCU Coins du ladda din farm med 
 

För det är hur mycket PLCU coins som du fyllt på med i din farm som avgör hur 

mycket du kan tjäna varje månad. 

Ju fler PLCU coins du har laddat upp i din farm, desto mer kan du tjäna. 

När dina PLCU coins finns i din farm så ”låser” du dem där under 12 månader, 

det är då ett smart kontrakt skapas som sedan ger dig betalt en gång i månaden 

under dessa 12 månader. Utbetalningar sker sedan helt automatiskt direkt till 

ULTIMA WALLET varje månad. 

När de där 12 månaderna har gått, så for du dessutom tillbaka dina PLCU coins 

som du ”låste” in i din farm från början. 
 

Priset på de olika farmarna är helt styrt kring hur mycket PLCU som du har 

möjlighet att ladda upp i din farm, det är det som kallas för MAX LOAD. 

Ju mer MAX LOAD (kapacitet att fylla din farm med PLCU), desto mer kostar det 

att köpa din farm. 

Du hittar en komplett prislista gällande alla farmar på den här sidan, där finns 

det också listat hur mycket max load som ingår i varje farm. 

https://ultimafarm.com/en 
 

Aktuell MAX LOAD för varje farm har alltid styrts av värdet för 1 PLCU på 

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

Den 15:e varje månad ser företaget över den här max loaden, för att kunna 

anpassa max load till aktuellt värde för PLCU. 

Max load handlar alltså om hur många PLCU coins som man kan ha i sin aktuella 

farm. 

Genom att uppgradera din farm så utökar du din farms aktuella MAX LOAD. 

Men det handlar fortfarande om en och samma farm. 

 

MINTING FACTOR styr hastigheten på produktionen av PLCU coins 

https://ultimafarm.com/en


 

 
 

Allt började en gång i tiden med en MINTING FACTOR på 700% (på 12 månader), 

vilket blir 60% per månad. Det vill säga att hade du satt in exempelvis 1st PLCU 

från starten skulle den generera 0.6 PLCU varje månad under 12 månader. 

Vilken MINTING FACTOR du får beror på vilken månad du kommer in i det här 

projektet, när du startar igång din farm och fryser dina PLCU coins i din farm. 

Grafen ovan visar hur denna MINTING FACTOR sänks varje månad. 

I maj 2022 är det 645% på ett år, men i juni sänks denna nivå till 615%. 

I november 2022 kommer det istället handla om 360%.  

Därför är det också viktigt att man går med så tidigt som det är möjligt, för bästa 

möjliga avkastning på satsat kapital. 

 

De olika inkomstmöjligheterna inom PLCU just nu! 
 



 
  

1: Passiva inkomster från att producera PLCU coins 

Skaffa dig ULTIMA WALLET och ULTIMA FARM för att kunna producera dina 

egna PLCU coins, det här är helt passiva inkomster. 

Du behöver ladda ned 2st appar, det är kostnadsfritt. 

Du behöver köpa en ULTIMA FARM med minter, kostar allt från €110 och uppåt! 

Du kan sedan sälja dina PLCU coins på den öppna marknaden, finns idag ett 

flertal kryptobörser där du kan köpa/sälja dina PLCU coins. 

Som exempelvis: Coinsbit, Bibox, Hotbit, Digifinex, Bitmart. 

Nya kryptobörser tillkommer löpande. 
 

Men du kan också skaffa dig PLCU:s egna Mastercard-lösning och ”växla” in dina 

PLCU coins till exempelvis € som du sedan flyttar till ditt kort. 

 

2: Berätta för andra om PLCU, tjäna provisioner när andra köper sina egna farmar 

Det finns en mycket enkelt och kraftfull kompensationsplan kopplat direkt till 

försäljningen av dessa farmar. 

Företaget bakom PLCU säljer inga coins, alla PLCU coins köps och säljs på den 

öppna marknaden. Däremot säljer företaget den tekniska lösning som gör allt 

möjligt, det vill säga farmarna. 

Visa hur du själv skaffat dig en passiv månadsinkomst via denna lösning och 

utöka dina inkomster när andra köper dessa farmar. 

Du får dessutom betalt direkt efter att försäljning skett, inget väntande på 

provisioner! 

 



Låter väldigt intressant, med vad är risken? 
 

 
 

Ju högre värde våra PLCU coins har, desto mer kommer vi alla kunna tjäna. 

Om vi tar som exempel att vi har 1st PLCU i vår farm som jag frös från starten av 

det här projektet, vilket ger mig 60% per månad. 

Säg då att värdet på 1 PLCU ligger på $40 000. 

Då handlar det ju om månadsinkomst på $24 000. 

Går kursen upp till $100 000 så har jag hela $60 000 per månad. 

Men risken finns ju också att kursen sjunket. Skulle 1 PLCU vara värd exempelvis 

$10 000 då genererar min farm istället $6000 per månad. 

Det finns inga som helst garantier inom den här typen av inkomstkoncept. 

Kryptomarknaden är mycket volatil och man får räkna med stora svängningar, 

både upp och ned.  

 

Har du förstått vilken möjlighet det här är? 
- Då företaget beslutade sig för att sänka max load till €5000 
 



 
Wow, ta vara på denna chans! 

 

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. 

Den 6:e juni är det inte bara Sveriges nationaldag, då fyller PLCU 6 månader! 

Fattar du då hur mycket som hänt på den här korta tiden! 

1st PLCU är idag värd mer än 1st BTC. 

Visst, PLCU kursen har tappat en hel del i värde senaste veckorna. 

Men innan man sätter igång och gnäller allt för mycket om det gäller det nog 

också att lyfta blicken lite… 

Det går inte att blunda för vad som händer i vår omvärld, hela finansmarknaden 

har haft en tuff period och inte minst kryptomarknaden har tappat en hel del 

den senaste tiden. PLCU ingår i denna kryptomarknad! 

 

Andra chansen är här – öppet för alla! 



 

> Det innebär exempelvis att en nyinköpt BASIC farm nu har en MAX LOAD på 0.2 

PLCU – en ökning med +700% 
 

> Det innebär exempelvis att en nyinköpt MEDIUM farm har idag istället en MAX 

LOAD på 1 hel PLCU!!! 

 

Det här ett gyllene tillfälle för att skaffa en riktigt STOR 
farm! 
 

 
 

Nu har ALLA möjligheten att skaffa dig en betydligt bättre passiv inkomst månad 

efter månad, bara genom att uppgradera din farm! 

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

Det här är de datum du behöver ha koll på just nu när det PLCU och just det här 

med MINTING FACTOR och MAX LOAD! 
 



    
 

> Idag den 31:a maj är sista dagen att skaffa en ULTIMA FARM som levererar 

645% per år. Imorgon är det den första juni, då sänks aktuell minting factor till 

615% per år. 
 

> Den 15:e juni är den sista dagen att uppgradera dina farm med nuvarande 

MAX LOAD som är baserad på en PLCU kurs på €5000. Max load sänks den 16:e 

jun till hälften. 

Mer utbildning och hjälp – PLCU  
 

 
 

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

Ultima Farm calculator: 

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

 

Vart och hur köper man då sin ULTIMA FARM med minter och hur stor farm 

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


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! 
 

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

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

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
https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0


 
 

Jag önskar dig en trevlig vecka! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 
 


