
   
 

Uppdatering 2022-06-02 
 

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. 
 

PLCU ULTIMA FARM – Uppgradera din farm innan den 

16:e juni  
 

 
 

Jag hade inte tänkt skicka ut en ny uppdatering gällande PLCU redan idag, men jag 

kände att jag vill få ut denna info så fort som möjligt… 
 

Visst, det är ju så att den senaste månaden har vi fått se hur PLCU kursen tappat 

i värde. Våra utbetalningar från våra existerande farmar är lägre än tidigare, vi 

har fått en ”lönesänkning” den senaste månaden.  Hemska tanke… 

Jag har redan skrivit om det i mina tidiga uppdateringar, varför de är så och vad 

företaget gör för att se till att kursen kommer fortsätta uppåt istället. 

I grund och botten handlar det ju om hela kryptomarknaden har det tufft just 

nu. PLCU är den del av denna kryptomarknad. 

Vill du hålla dig informerad om vad som sker inom PLCU och hur företaget 

arbetar, se till att vara med och lyssna på de löpande webinar som företaget 

håller.  

Det företaget såg till att göra i maj var att öppna upp för att alla att skaffa sig en 

riktigt stor fram, det gjorde man genom att sänka kursen som aktuell MAX LOAD 



är baserad på. 

Nu är vi tillbaka på en kurs som max loaden är baserad på €5000, trots att PLCU 

kursen är betydligt högre. Det var max loaden som gällde från start. 

Det ger oss ett unikt tillfälle som gäller här och nu, fram till den 16:e juni! 

 

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. 
 

> 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.  

 

Sagt och gjort – jag dubblade storleken på min farm i 

maj – du då? 

 
 

Jag kommer ihåg ett nyhetsbrev som jag skrev den 20:e januri i år. 

Finns här om du skulle vilja kolla: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/PLC-nyhetsbrev-2022-01-20.pdf 
 

Då var 1st PLCU värt $14428 

Jag hade fått in min först utbetalning från min farm, en utbetalning på nästan 75 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/PLC-nyhetsbrev-2022-01-20.pdf


tusen svenska kronor. Det var en härlig känsla, riktigt bra passiva inkomster! 
 

Men det var ju samtidigt ganska så lite om jag jämförde med Enikö som precis 

hade fått ut 384 000 svenska kronor. 

Samtidigt visste jag då också att hon hade hela 5st PLCU i sin farm. 

Tänkte då, men jag ska jobba på och se till att jag också någon gång i framtiden 

ska ha en sådan stor farm med 5st PLCU coins. 

Det tog inte så lång tid, innan jag själv hade en farm med 5 PLCU coins… 

 

Det här skrev jag i ett nyhetsbrev från den 24:e maj.  

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

kontrakt aktiverade 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. 

 

Sagt och gjort, go big och go home  

Under förra månaden såg jag till att dubbla storkelen på min farm! 

 



 
 

Det är en ganska så stor investering, satsade €56100 för kunna göra detta. 

Jag valde att satsa när möjligheten finns, jag lever som jag lär. 

Men jag vill också förtydliga, de här pengarna som jag satsat under förra 

månaden för att uppgradera min farm kommer till 100% från de inkomster som 

jag haft inom PLCU. Det vill säga en slags ”återinvestering” i min egen business. 

 

Som jag sagt tidigare, jag väljer att tro. Tro på en lysande framtid inom PLCU. 

Förra månaden ökade man medlemstalet med 200 000 nya medlemmar. 

Nu hårdlanserar man PLCU på den asiatiska marknaden, med ett flertal events 

m.m. 

Det är nu också man börjar rulla ut Platin Hero-projektet där man kan erbjuda 

bilar, lägenheter och annat till halva priset med hjälp av PLCU. 

Idag fick vi beskedet också att det är bara med PLCU som man kommer att 

kunna köpa farmar, det tror jag är helt rätt beslut. 

 

Vad tror du själv? 

Vad är din strategi? 

OM du tror på detta projekt så är det NU som du ska uppgradera din farm. Men 

använd bara pengar som du också är beredd på att du kan förlora så klart.  

 



 

Trevlig Helg! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 
 


