
   
 

Uppdatering 2022-07-12 
 

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. 
 

* Ha koll på det allra senaste inom PLCU projektet! 

 
 

I torsdags förra veckan så hade vi ett svenskt webinar med Enikö Gupta som gick 

igenom det allra senaste som hänt och händer kring PLCU. 
 

För dig som missade detta webinar, finns en inspelning här: 

https://youtu.be/EWd-p2ma4do 
 

Jag råder alla som är med i PLCU att lyssna på denna inspelning med Enikö där 

hon går igenom alla viktiga delar gällande det hänt senaste tiden inom PLCU och 

vad som är på gång de nämaste månaderna. 
 

Här finns också en ”FAQ” kopplat till innehållet från webinaret: 
 

1/ Kan jag köpa fler PLCU minters efter 1.a september?  

https://youtu.be/EWd-p2ma4do


Nej , försäljningen av PLCU minters stoppar den sista Augusti midnatt.  
 

2/ kan jag fylla mina farmar efter den 1.a september om jag har ledigt utrymme?  

Ja du har 12 månader att fylla din farm som innan . 

 

3/ Kommer jag fortfarande få utbetalning varje månad efter den 1.a september? 

Ja, alla smartcontracts betalar i 12 månader.  

 

4/ Är mina smartcontracts värdelösa nu? 

Nej, du har en fantastisk produkt med en passiv inkomst som inte många har 

fått möjligheten till . Ingen kan stoppa dem  

 

5/ Kan jag aktivera min minter som jag har köpt när som helst efter den 1.a 

septemer? 

Vi har inte diskuterat detta med Alex vi ber honom att bekräfta så vi kan inte ge 

100% säkert svar just nu  

 

7/ Kommer nätverket att stoppas?  

Nej, allt med nätverk kommer att fortsätta precis som innan. Alla behåller sitt 

team och rank och fortsätter med ny produkt.  

 

8/ Kommer efterfrågan för PLCU minskas nu när de inte längre kommer att sälja 

minters?  

Nej, tvärtom. PLCU kommer att behövas om man vill köpa PLCU X, om man vill 

skicka eller frysa PLCU X, om man vill använda besparings programmet för 

shopping, plus att PLCU kommer att bli mer accepterad av krypto gemenskapen 

och fler kommer att använda det utanför nätverket också.  

 

9/ Vad är bäst att fokusera på nu?  

 



Att ha så stor Max Load som möjligt, men bara så stor så du kan fylla det inom 

12 månader. ( möjligheten försvinner den sista augusti midnatt och kommer 

aldrig tillbaka)  

 

10/ Vad kan jag göra med PLCU X?  

Du kan duplicera antalet av dina coins för att skaffa dig fler PLCU.  

PLCU X kommer inte ha annan användning. 
 

Det stora förändringen som sker är alltså 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. 
 

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

existerande PLCU farmar! 

 

Du har alltså 12 månader på dig att fylla på din farm med PLCU:s för att skapa 

smart contracts. 

Därför är det också ett smart drag att uppgradera din nuvarande farm innan den 

1:a september. 
 

 
 

Se till att din farm och dess smarta kontrakt forsätter ge dig en bra ”skörd” så 

länge det är möjligt, säkra upp mer max load i din farm (uppgradera), fyll på med 



PLCU och skapa nya smarta kontrakt via GET PROFIT-knappen i din farm!  

 

OBS! 

Vänta inte med detta till de allra sista dagarna i augusti för då kommet det vara 

många andra som kommer köpa och systemen blir överbelastade som vi tidigare 

upplevt. 

 

Andra viktiga punkter att ha koll på! 

 

> Coinsbit.io är enda börsen för att köpa/sälja PLCU just nu! 

Priserna på andra börser än coinsbit är för närvarande helt irrelevanta. 

Du följer PLCU-kursen på Coinsbit här: 

https://coinsbit.io/trade_classic/PLCU_USDT 

 

Fram till 1/9 är den enda exchange , som vi kan köpa/sälja och ta ut ifrån, 

coinsbit.io. Anledningen är att det görs en STOR uppdatering av säkerheten på 

alla andra exchange, målet är att kunna stoppa scammers som stulit PLCU coins. 

Den 1:a september kommer alla exchanger att öppnas upp igen. 

Sätt ENDAST in och köp/sälj plcu på coinsbit fram till 1/9. 

> Efter den 1:a september kommer PLCU även att lanseras på två nya och helt 

olika börser som båda är några av de allra största, så kallade tier 1 exchanges. 

 

> Företaget kommer även att utvecka en helt egen börs med koppling till bank. 

  

* Kampanj juli, SUMMER DEAL 2022! 

Enbart under juli månad och endast EXKLUSIVT från 

DLC Finans! 

 

https://coinsbit.io/trade_classic/PLCU_USDT


 
 

Ja, du vet ju säkert hur det ser ut där ute just nu… 
 

 
 

Det här första halvåret av 2022 har varit mycket tuff för hela världsekonomin. 

Stockholmsbörsen har haft sin sämsta start sedan 1932, med ett fall på 29.2%. 

Inflatationsspöket har slagit till med en enorm kraft som överraskat Riskbanken. 

Nu försöker man bromsa inflationen genom att höja räntan, vilket också kylt ner 

bostadsmarknaden. 

Men även den svenska kronan har fått mycket stryk den senaste tiden, tydligt 

gått sämst i hela världen efter krigsutbrottet. 
 



 
 

Energipriserna fortsätter att stiga, livsmedelspriserna har gått upp kraftigt. 

Kryptomarknaden har tappat rejält och gått in i en bear-marknad där Bitcoin 

tappat nästan 50% av sitt värde under det här första halvåret. 

Inte ens klassiska investeringar under kristider som exempelvis guld/silver har 

levererat några bra resultat. 

Guldet har tappat dryga 3% under senaste halvåret, silver har under samma 

period tappat nästan 17%. 

Svårt att veta hur man ska placera sina pengar idag. 
 

Mitt i allt det här mörkret så är vi nu inne på den 7:e månaden med PLCU-

projektet. Ett projekt och koncept som ändå kunnat leverera imponerande 

resultat till oss som är med. 

Visst, även PLCU-kursen har fått tagit sina smällar den senaste tiden och sjunkit 

kraftigt mot tidigare toppnoteringar. 

Då är det också viktigt att förstå att ”mintingen” av nya PLCU coins sker under 

12 månader. Alla tjänar pengar som mintar PLCU, sedan tjänar vi betydligt mer 

pengar när PLCU-kursen är stark så klart. 

Men att PLCU-kursen just nu är lite svagare är INTE BARA negativt! 

Det finns en STOR möjlighet just nu på marknaden och inom PLCU som troligtvis 

aldrig kommer att komma tillbaka. 

Frågan är om DU kommer ta tillvara på det här tillfället eller inte? 
 



 
 

En lägre PLCU-kurs innebär ju också att du kan köpa PLCU coins till ett lägre pris. 

Du kan fylla på din nuvarande farm med fler PLCU:s som sedan kommer att 

generera passiva inkomster åt dig under 12 månader. 

Men allt handlar ju om hur mycket du verkligen tror på det här projektet, hur 

mycket litar/tror du på det Alex berättar om. Hur mycket tror du på de framtida 

planerna inom PLCU som redan är presenterade? 
 

Om du tror på dessa planer så förstår ju du också att det här ett sådant där unikt 

tillfälle som väldigt sälllan dyker upp. 

För om du NU uppgraderar din farm, utökar max loaden för din farm och fyller 

på med nya PLCU så är du helt rätt positionerad för framtiden. 

Gör detta innan den 1:a september! 
 

För du vet säkert hur det var i början av det här projektet, vi som gick in väldigt 

tidigt kunde köpa in oss till en billig PLCU-kurs. Vilket också gjorde att vi redan 

tjänat väldigt mycket pengar! 

Trevligt, så klart. Men det var ju inte så att vi då visste att kursen skulle kunna 

stiga så mycket som den gjorde, dessutom på väldigt kort tid. 

Vi tog en chans och vi vann! 
 

Samma läge har dykt upp igen! 
 

Det finns goda skäl att PLCU-kursen skulle kunna börja stiga igen när de nya 

planerna verkställs under de närmaste månaderna. 

Återigen, det finns inga garantier för att det verkligen blir så. 

Men ibland måste man också vara beredd på att ta chansen!  



För börjar PLCU-kursen börja stiga igen så är det många PLCU-medlemmar som 

kommer tjäna riktigt mycket pengar igen! 
 

Det handlar om vad du själv tror, vad du tror om de nya planerna för framtiden 

som finns framtagna? 

Tror du på projektet, väljer du att satsa så kan det här vara DIN personliga biljett 

till ekonomisk frihet. 

Vilket leder mig direkt till mitt speciella erbjudande den här sommaren till dig! 
 

Summer Deal 2022 – 10% BONUS i BTC 

 
 

Mitt personliga mål när jag en gång i tiden drog igång DLC Finans var att kunna 

hjälpa så många av mina medlemmar som möjligt att bli ekonomiska fria. 

Ett uppdrag som blev så mycket enklare efter lanseringen av PLCU för 7 

månader sedan. Har i tidigare nyhetsbrev jag skickat ut haft med referenser från 

olika personer (DLC Finans-medlemmar) som redan har uppnått ekonomisk 

frihet med hjälp av PLCU projektet. 

Jag har arbetat med många olika inkomstkoncept genom åren, har idag cirka 5-

6st inkomstkanaler som rullar på parallellt med varandra. Men PLCU är mitt 

huvudprojekt och det här som jag även i fortsättningan tror att de bästa 

inkomstmöjligheterna finns! 
 

> För att kunna ta vara på denna möjlighet som just nu finns inom PLCU så 

behöver du skaffa dig en så STOR farm som möjligt och senare fylla på din farm 



med PLCU coins.  

Jag vill ge dig en extra god anledning att göra det nu, redan den här månaden! 

Vänta inte till sista minuten, agera i tid den här gången. 
 

Köp/uppgradera nu i JULI (från och med idag fram till den sista juli) och få en 10% 

bonus i Bitcoins direkt från mig! 

Jag sätter in dina BTC på valfri BTC-plånbok. 

 

Detta erbjudande gäller om du köper någon av dessa Ultima Farms/Minters: 

 

* STARTER: Pris €550 

Din bonus från mig = $55 i BTC 

 

* BASIC: Pris €1100 

Din bonus från mig = $110 i BTC 

 

* MEDIUM: Pris €5500 

Din bonus från mig = $550 i BTC 

 

* PLUS: Pris €11000 

Din bonus från mig = $1100 i BTC 

 

Detta erbjudande gäller alltså från och med idag (12:e juli) och fram till den 31:a 

juli. Gäller enbart för personer som får detta nyhetsbrev, ingen annan. 

 

* Webinar på onsdag med Alex  

 
 



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 med Alex : 2022-07-13 onsdag 

Med Alex på engelska klockan 20:00 

https://youtu.be/B4zXGlSYXcs 
 

 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommarvecka! 
 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 
 

https://youtu.be/B4zXGlSYXcs

