
   
 

Uppdatering 2022-07-05 
 

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. 
 

* Förändringar på gång i infrastrukturen kring PLCU-

projektet 

 
 

Jag hoppas att du har en bra sommar och att du passar på att ta det lite lugnt 

och njuter av värmen. 

Är du med i vår svenska Telegram-grupp för PLCU medlemmar så vet du redan 

en hel del om de förändringar som är på gång inom detta projekt. 

Var du dessutom med och lyssnade på Alex i förra veckans webinar så vet du 

ännu mer. 

Det handlar i grund och botten om ändringar i infrastrukturen för hela projektet 

för att kunna ta det till nästa nivå. För att kunna göra det behövs det en del 

justeringar, nya coins som lanseras inom projektet osv. 
 

Det stora förändringen som sker är att man kommer sluta med minting av PLCU 

coins den 1:a september.  



Självklart kommer de farmar som du redan säkrat upp med PLCU att fortsätta 

minta nya coins under hela kontraktsperioden. 

Du får betalt som vanligt enligt det smarta kontrakt som finns. 

Men efter den 1:a september kommer vi inte kunna köpa nya farmar med 

minters för minting av PLCU coins, inte heller uppgradera existerande farm osv. 

Istället lanseras en ny coin för minting som kommer att heta PLCUX, enbart 

framtagen för minting – inget annat. 
 

Därför finns det nu ett riktigt bra tillfälle under JULI och AUGUSTI att uppgradera 

existerande PLCU farmar, fylla på dem med PLCU coins och säkra nya smarta 

kontrakt som genererar passiva inkomster under 12 månader. 
 

Varför man gör denna ändring? 
 

Alex har förklarar i sina webinar att det är svårt att få PLCU listat på de riktigt 

stora kryptobörserna. De stora kryptobörserna är inte så förtjusta i coins som 

mintas på det sätt som PLCU görs. 

Alex mål med PLCU har hela tiden varit att lista PLCU på de allra största 

kryptobörserna. Därför kommer PLCU inte mintas längre. 

Man tar fram PLCUX istället för den fortsatt mintingen. 

PLCUX kommer enbart vara ett minting projekt. 

Du kommer att kunna forsätta att bygga vidare på dina passiva inkomster via 

PLCUX farmar! 

För att kunna köpa PLCU så kommer man behöva använda sina PLCU, det enda 

handelsparet kring PLCUX kommer vara PLCU/PLCUX. 
 

 
 

Alla avgifter kring transaktioner osv inom PLCUX kommer också att betalas i 



PLCU, det som kallas i kryptospråk för gas fee. 

PLCU kommer också användas i de planerade cashback programmet kring 

bilar/fastigheter osv. 

Så efterfrågan för PLCU kommer att vara stor och tillgången av coins stryps åt 

ännu hårdare. 
 

Visst jag förstår, det är en del information att ta till sig. 

Men lugn, mer information kommer redan den här veckan. 

Var med på de kommande webinaren, på engelsa och svenska! 

 

* Webinars under veckan &  

 
 

Två webinar den här veckan för dig som är intresserad av att få veta mer om 

dessa infrastruktur förändringar som kommer att ske inom PLCU projektet. 

 

Webinar 1: 2022-07-06 onsdag 

Med Alex på engelska klockan 20:00 

https://youtu.be/sStd2HDLbkU 

 

Webinar 2: 2022-07-07 torsdag 

Med Enikö och gäster på svenska klockan 12:00 (lunchmöte) 

Passa på att ställa frågor du har! 

https://zoom.us/j/4363761606 

 

Jag rekommenderar givetvis att du försöker vara med på båda webinaren om du 

har möjlighet. Jag har själv tyvärr inte möjlighet att vara med på det svenska 

webinaret på torsdag. 

https://youtu.be/sStd2HDLbkU
https://zoom.us/j/4363761606


Var med på torsdag och ställa dina frågor som du har direkt till Enikö. 

Hon kommer bland annat visa med mattematik som grund hur PLCU kommer att 

kunna gå upp till $100 000. Missa inte detta! 
 

Det har ju varit en del ”tjafs” den senaste tiden i den svenska Telgramgruppen 

kan jag tycka. Blir alltid lite sämre stäming i gruppen när PLCU-kursen sjunker. 

Det är då domedagsprofeterna dyker upp! 

 
 

Det är personer som har ett enormt behov av att kunna få vädra sin egen oro 

genom att sprida oro till andra. 

Men de har ingen koll varför en sådan grupp skapats, vad som är syftet och dess 

funktion. Knappast en kanal för att kunna sprida FUD och okunskap. 
 

Har senaste tiden bland annat hört i grupen från vissa personer att det bordes 

göras något innan kursen faller ner till noll. 

Att de strategier som lanserats inte funkar och har inte haft någon som helst 

effekt. Det får mig att tänka på den här bilden… 
 



 
 

Det är många inom kryptovärlden som hela tiden förväntar sig att exempelvis 

Bitcoin ska göra stora saker på marknaden, förslagsvis då helst gå upp rejät i 

kurs som vi såg både 2017 och 2021. Då är det klackarna i taken som gäller! 

Ibland blir det dock tvärtom, kursen faller och vi går in i en ”kryptovinter” eller 

så händer det inget alls… 

Men då gäller det att förstå att hur mycket du än vill att dina Bitcoins ska gå upp 

i värde, finns det inget DU kan göra. Det är marknaden som styr helt och hållet. 

Det finns ingen som du kan vända dig till och påstå att något måste göras för att 

strategierna inte fungerar längre! 

Bitcoin är helt decentraliserat projekt, finns inget företag bakom – finns ingen 

du kan vända dig till. 

Så funkar det med det mesta inom finansmarknaden, det finns inget DU kan 

göra. Säg exempelvis att dina Robur-fonder går skitdåligt på marknaden, vad ska 

du göra åt det?  

Vädra din åsikt och säga att någon måste göra något, byt strategier! 

Lycka till med det … 
 

Inom PLCU så ser det lite annorlunda ut, för att även om din Ultima Wallet och 

Ultima Farm är decentraliserade lösingar så finns det ändå ett företag bakom 

hela konceptet. Det finns massor av personer som jobbar stenhårt varje dag för 

att slipa på dessa strategier som gör att PLCU kursen kan börja stiga igen. 
 

Du har redan hört en del om de stragier som tagit fram av Alex och företaget. 

Under veckan får du ännu mer information om vilka strategier och planer man 

jobbar aktivt med. 



Men man också förstå att berätta om dessa strategier och att gå ut med 

information om de nya planerna, det är en sak men det är inget som får PLCU 

kursen att gå upp. 

Det tar ju givevis också sin tid att implementera dessa nya strategier, att aktivera 

strategierna. 

Sedan tar det också en viss tid innan de nya strategierna som aktiverats får 

effekt på marknaden. Här behövs lite tålamod. 

Låt strategierna få aktiveras först, sedan får man hoppas på en bra effekt på 

marknaden. 
 

Jag har varit med om många marknadssvägningar inom många olika finansiella 

marknader under åren som jag jobbat med det här. 

När det gäller kryptovaluta så var jag på den stora uppgången som skedde 2017, 

men jag var också med på följande ras 2018 och den ”kryptovinter” som rådde 

under några år. Men sedan fick jag återigen vara med på den enorma uppgång 

som började 2020 och som toppade i slutet av 2021. 

När det gäller just kryptovaluta så är dessa svängningar brutala, både upp och 

ner! 
 

 
 

Ni som varit med nu i några år inom kryptomarknaden vet exakt vad jag menar. 

För nya personer som inte varit med på dessa svängningar inom 

kryptomarknaden så är det väldigt stressfullt. 

Kan förstå det, men samtidigt…. 

Är det här något som skapar för mycket oro, något som håller dig vaken på 

nätterna – då är det här med kryptomarknaden inget för dig! 



Dessutom, så gäller ju alltid den gyllene regeln: 

Satsa ALDRIG mer pengar än du också har råd att förlora. 
 

Upplever man för mycket stress, känner för stor oro för att du satsat pengar 

inom kryptomarkaden (eller vad som helst egentligen) då har man helt enkelt 

satsat mer pengar än vad borde gjort. Det är ren fakta! 
 

1st Bitcoin kostade för inte så länge sedan nästan $69000 (november 2021). 

Många som trodde då att kursen skulle passera $100 000, men så blev det inte. 

Just nu ligger kursen på cirka $19000-$20000. 

Personligen tror jag att BTC-kursen kommer stiga igen, passera $100 000. 

Men det kommer inte ske nu, inte heller de närmaste månaderna. Men det 

kommer….Först ska vi igenom den här kryptovintern. För efterfrågan finns 

fortfarande och tillgången kommer inte att öka på marknaden. 
 

PLCU kursen har också fått ta sina smällar på den brutala marknaden. 

Självklart vill vi alla ha en bättre kurs, för desto högre kurs ju mer tjänar vi som 

mintar denna coin. Men ett smart kontrakt gäller under 12 månader, så varför 

sälja nu? Det som räknas är inte nuvarande kurs utan till vilken kurs som man 

säljer sina PLCU till. 

 

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 

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


 

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

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  

 

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


 
 

Många frågor som inte direkt har att göra med PLCU, mer allmänt om hur man 

hanterar sina kryptovalutor och vilka tjänster/sidor man kan använda. 

Det finns givetvis massor av olika val för detta.  

Jag har sedan tidigare skrivit en guide som jag kallar för Krypto Basic 2022. 

Där går jag igenom en del av de tjänster och sidor som jag själv använder mig av. 

Jag har nyligen uppdaterat denna guide och skapat en PDF av denna guide. 
 

Den kan du ladda hem/läsa här direkt här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/06/Krypto-BASIC-2022-version-2-PDF.pdf 
 

I sista delen visar jag dessutom hur PLCU:s egen lösning med tillgång till ett 

Mastercard + backoffice fungerar (se video).  

 

Många av er använder ju också kryptobörsen COINSBIT för att köpa/sälja PLCU. 

Jag har även tagit fram en ny video där jag visar mer om hur det fungerar att 

köpa/sälja PLCU inne på COINSBIT: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c31t14V0iMP 
 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommarvecka! 
 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 
 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/06/Krypto-BASIC-2022-version-2-PDF.pdf
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c31t14V0iMP

