
  
 

Uppdatering 2022-08-31 
 

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. 
 

* Sista timmarna… 
 

 
 

Japp, då är vi nu framme på den allra sista dagen gällande möjligheten att 
köpa/uppgradera din PLCU Farm – imorgon är det FÖR SENT! 
Efter det är det dags att välkomna PLCUX farming istället. 
 

Ja, jag vet…det har varit en del täta uppdateringar gällande detta projekt den 
senaste tiden. Men tro mig, det har varit behövligt för det händer otroligt mycket 
just nu också inom just det här projektet. 
Igår var jag med och lyssnade på 2st olika webinars om PLCU, ett på svenska och 
ett på engelska. 
Ju mer jag lyssnar, ju mer jag fördjupar i det som berättas om planerna kring PLCU 
och kommande PLCUX desto mer känner jag – WOW! 
 



 
 

Men som jag sagt i mina tidigare uppdateringar, det är PLCU som gäller i augusti. 
Idag är det den sista augusti! 
Imorgon är det september, då kommer vi också switcha över till fokus helt på 
PLCUX! 
Jag går ut med en uppdatering idag också för jag vill dela med mig av dessa 
webinars, inte bara för att det innehåller väldigt mycket WOW-information. 
Men här börjas det avslöjas lite mer om framtiden, lite mer om förutsättningarna 
gällande exempelvis PLCUX farmingen. 
 

Här är några viktiga punkter som jag snappat upp från informationen 
från dessa webinars från igår: 
 

* Det kommer arrangeras flera PLCU-events runt om i Sverige den här hösten. 
* PLCU coin frigörs från nätverket för att kunna lansera PLCU coin på några av 
världens största kryptobörser. 
* PLCUX coin kommer lanseras efter den 1:a september, lanseras enbart på 
kryptobörsen Coinsbit. 
* PLCUX kommer enbart att kunna köpas med PLCU coins. Alla PLCUX coins som 
köps med PLCU kommer ”brännas” = det tas bort från marknaden = tillgången på 
marknaden sjunker löpande. 
* PLCUX farms kommer att lanseras cirka 10-14 dagar efter lanseringen av PLCUX 
coin. 
* PLCUX och PLCU kommer finnas på en och samma app, men nya PLCUX Farm 
kommer vara en ny app! 
* Minting speed för PLCUX farmen kommer från första tiden ligga på +720% (60% 
per månad). Priserna kommer ligga på samma som för PLCU farmarna. 
* Max supply kommer vara 1 000 000 PLCUX coins. 
* PLC Mastercard kommer i framtiden enbart köpas med PLCU, här kommer man 
också erbjuda köparna en 100% cashback! Återigen bränner man de PLCU coins 
som kommer in. 



* Hela Cashback-programmet med 50% kommer också lanseras under hösten 
2022, 10 tal länder från starten. Kommer även fungera med Fiat-valuta. 
 

Webinar 1: PLCU presentation med Emil på svenska.  
https://youtu.be/PBdDGDONMV4 
 
Webinar 2: PLCU/PLCUX information med Terry James och Enikö Gupta på engelska. 
KLICKA HÄR för att komma till inspelningen. Här kan du ”spola fram” cirka 8 
minuter. 
 

* Ultima Wallet – ny uppgradering finns ute för Android 
 

 
 

Den nya versionen av Ultima Wallet finns ut nu för Android-användare, Apple 
kommer senare. Den nya versionen innehåller även din PLCUX-wallet. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ultimawallet 
 

OK, du vet vad som gäller. Idag är absolut sista dagen gällande PLCU farmarna. 
FOKUS NU = Skaffa en sådan stor PLCU Farm som möjligt, du kan fylla upp dina 
PLCU farm senare med PLCU. 
Imorgon är det den första september, återkommer i september med ALL 
information om PLCUX och PLCUX farmarna. 
 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka! 
Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond partner Platin World 
DLC Finans 
 

https://youtu.be/PBdDGDONMV4
https://us02web.zoom.us/rec/play/BVqJANWyhrj4Zq06wqMMzcJLhjNuiQ36UnvuNriJG1ATcCCdlZ111iiSUYr5XavMlgTWh1Vyunc5Dw4R.0XAHx-h3-dtTiiT6?continueMode=true&_x_zm_rtaid=gfoQ7VgSRmynUiMn2SOluw.1661933176010.e22d6d6f3a12e5bd6958e7e1a5841de7&_x_zm_rhtaid=15
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ultimawallet
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