
 
 

Uppdatering 2022-08-16 

 

 
 

Det här nyhetsbrevet och uppdateringen går ut till dig som är med i GSP via DLC Finans. 

Jag kommer löpande skicka ut detta nyhetsbrev med senaste informationen om GSP och hela det här 

projektet kring G999. 

Men viktigt att du förstår att jag (Mikael Eriksson) är en affiliate/partner inom GSP precis som du är! 

Jag har inte alla svaren och jag har ingen som helst kontroll över vad som händer inom de olika 

projekten.  

I dessa nyhetsbrev försöker jag berätta om de allra senaste uppdateringarna och nyheterna från GSP, 

men dessa nyhetsbrev kommer även att innehålla mina personliga åsikter kring dessa projekt. 

Jag rekommenderar också alla som är med i GSP att gå med i den officiella Facebook-gruppen för alla 

GSPartners! 

 

* OBS! 
> Det här är INTE en uppdatering gällande GSB/GSP  

> Uppdatering handlar om V999 och det som heter Minebase 
 

Jag skickar ut den här uppdatering för att det är många av er (inte alla) som fått 



det här mejlet, med följande ämnesrad:  

MINEBASE – The new way to create tokens 
 

 



 
 



 
 

OK, en hel del information som förmedlas i det här mejlet. Kanske har du läst 

det också, eller inte…? 

Jag har börjat få in mejl från olika hålla med frågor kring detta. Nu har jag ju inte 

så mycket mer information än vad som berättas i mejlet. 

Men vi får backa bandet lite, alla dessa projekt kommer ju från början från tiden 

med KARATBARS. 

Karatbars som för några år sedan leddes av framför allt Harald Seiz men även 

Josip Heit. Men dessa herrar hamnade på kollisionskurs och man delade på 

verksamheten. Josip är ju CEO för GSB/GSP och allt det som har med det att 

göra. 

Harald engagerade sig istället åt det som kallades Freebay och det här så kallade 

V999-projeketet. Freebay kom aldrig igång, inte heller V999. 

Men nu är Harald igång igen alltså… 

Denna gång heter projektet Minebase. 

 

Vad är Minebase? 



https://youtu.be/70cNIJfgTfw 

 

Här är hemsidan: 

https://minebase.com 

 

Ni som registrerade är på V999 när tiden begav sig vet också att det fanns del 

V999 coin (baserad på guldvärdet) och en annan coin som heter GNS token. 

Inga av dessa projekt kommer att bli verklighet, allt handlar nu om detta 

MINEBASE projekt. 

Vi som redan hade V999 coins och GNS tokens kan få våra tokens överväxlade 

till den här nya MINBASE coinet. 
 

Vad behöver du göra för att kunna göra det? 

 

Du behöver inte registrera dig, om du hade konto på V999-plattformen så 

använder du samma uppgifter på den här sidan för att logga in: 

https://app.minebase.io/login 

 

Väl inne på sidan så kommer du hitta dina V999 och GNS tokens om du hade 

sådant i V999-plattformen. 

Där finns info om hur du ska göra en växling till Minebase, följande gäller! 

 

 
 

Viktigt att veta/förstå i sammanhanget! 
 

Jag vet inget mer om det här projektet än vad du gör. 

Har ingen aning om det här projektet kommer att kunna bli något, om det 

https://youtu.be/70cNIJfgTfw
https://minebase.com/
https://app.minebase.io/login


kommer att lyfta osv. Kanske är det bara ytterligare ett projekt som sedan aldrig 

kommer igång? 

Men jag vill ändå delge den information jag har och berätta hur jag själv agerar. 

Finns ju inget att förlora på att flytta tidigare V999/GNS tokens till Minebase, så 

ja – det har jag gjort. 

Sedan får man invänta ny information som kommer in. 

Här lite info från andra affiliates: 

 

 
 

 
 

Trevlig vecka! 
 

Mikael Eriksson – Independent Partner, Gold Standard Partners  

DLC Finans 
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