
  
 

Uppdatering 2023-01-05 
 

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 i gång och hantera dessa appar osv. 

 

* Hela PLCU-projektet under förändring 
 

 
 

Det har hänt mycket under det här projektets allra första år och den senaste tiden 
har många nyheter presenterats. För dig som är med i vår svenska Telegram-grupp 
så har ni säkert kunnat följa de allra senaste förändringarna. 
Nu är det ju så att vi också jobbar med kryptomarknaden, där sker förändringar 
extra snabbt. Det här nyhetsbrevet som du läser just nu och min nästa uppdatering 
som jag planerar att skicka ut på måndag (den 9:e januari) nästa vecka kommer helt 
fokusera på att försöka gå igenom dessa förändringar. Men också för att hjälpa dig 
att förstå varför de genomförs osv. 
Jag vill inte lasta på dig för mycket information på en och samma gång, därför delar 
jag upp det i 2 olika uppdateringar. 
Ärligt talat är jag inte själv helt uppdaterad kring allt som skett och vad som gäller 
kring allt. Jag har börjat sätta mig in i de olika delarna. 
Mitt mål är också att ta fram nya guider och videos på svenska där jag går igenom 
de viktigaste delarna. 
Jag förstår helt klart om du känner att du inte riktigt kunnat hänga med den 
senaste på alla dessa förändringar. Det är därför jag skriver dessa nyhetsbrev och 



också därför det arrangeras flera olika webinars just nu, på svenska och engelska. 
Det jobbas på hårt för att du ska få tillgång till rätt information och kunna ta beslut 
för framtiden! 
Börjar med att göra reklam för de webinars som gäller för den här veckan! 
 
Webinar 1: torsdag den 5:e januari 2023, klockan 18:00 svensk tid 
 

 
 

Ta del av de senaste nyheterna med Enikö, Terry och Dennis. 
Hur ser framtiden ut för PLCUltima? 
https://zoom.us/j/4363761606 
 
Webinar 2: fredag den 6:e januari 2023, klockan 19:00 svensk tid 
 

 
 

https://zoom.us/j/4363761606  

https://zoom.us/j/4363761606
https://zoom.us/j/4363761606


 
 

* Du har nu tillgång till 3 olika kryptovalutor i din 
ULTIMA WALLET!  

 

 
 

 
Ska i den här delen gå igenom de olika coinen som just nu är aktuella inom 
projektet. Det hela kan kännas lite förvirrande vid första anblicken, men allt har sin 
förklaring som vi går in på senare. 
Viktigt är att du verkligen ser till att du har uppdaterat dina appar. 
Om du inte redan gjort det, se till att uppdatera både ULTIMA WALLET och ULTIMA 
FARM så du har de allra senaste versionerna av apparna. 
I din ULTIMA WALLET finns det nu alltså 3 olika kryptovalutor som är kopplade till 
PLCUltima-projektet. 
 



PLCU CLASSIC (grön färg) 
Det här alltså den coin som vi har mintat i våra PLCU-farmar hela tiden. 
Den här coinen har alltså bytt namn från PLCU till PLCU CLASSIC (PLCUC). 
Din PLCU Farm producerar även i fortsättning denna coin. 
 

PLCU (blå färg) 
Tanken är att PLCU ska byta blockkedja inom ett år. 
PLCU är från början producerad i nätverket Litecoin, men ska inom ett år flytta till 
Tron-nätverket vilket kommer ge många fördelar. 
Men innan detta sker så kommer denna coin att finnas med namnet PLCU. 
 

PLCUX (blå färg) 
Det är ju ett tag sedan som PLCUX släpptes på marknaden. 
Många av er är också igång med minting av PLCUX coins vilket är väldigt lönsamt. 
Det här är den coin som kommer att mintas i framtiden. 
Det här coinet vi använder för nätverket.  
Till skillnad mot både PLCUC och PLCU så har PLCUX ett fast pris på $100 000. 
Vilket gör det enkelt och snabbt att komma upp på en riktigt bra månadsintäkt. 
 
Det är grunden. Men varför har man då gjort som man gjort och skapat denna 
förvirring på marknaden? 
 

 
 
Här kan jag rekommendera alla att lyssna igenom Alex webinar från nyår. 
Där han går igenom varför dessa förändringar är en nödvändighet. 
https://youtu.be/6ZE2kg29GTQ 
 

Mina egna personliga tankar och åsikter kring dessa stora förändringar: 
 

Vi har ju alla kunnat se hur priset på PLCU (nu PLCUC) fortsätta rasa i kurs. 
Ju lägre pris på våra PLCUC desto minde lönsamt med mintingen, så inget bra för 
någon av oss! 
Något måste ju göras, det är ju helt klart. 
Jag kan å ena sidan tycka det är lite märkligt att man inte hade bättre koll på att det 
här kunde ske redan från början. Det var ju väldigt många som kom igång med 

https://youtu.be/6ZE2kg29GTQ


PLCU-mintingen under förra året, det gjorde ju också att det kom ut massor av nya 
coins på marknaden. För ja, många som mintat PLCU väljer också att sälja dessa på 
marknaden. Fler som säljer än det är som köper, ja då faller priset. 
Det är så det funkar, man vill kunna plocka ut pengar! 
Alex klagar ofta på communityn som inte förstått hur saker och ting funkar, att man 
inte följer det han kallar för ”the golden rule” som går ut på att man säljer när 
priset är högt och köper när det är lågt. 
Men det tycker jag är lite orättvist, för det är klart att det är många som investerat 
en hel del pengar i det här projektet och de behöver få igång en viss cashflow. 
 

Men som sagt något behöver ju göras och här tycker jag att Alex är väldigt 
handlingskraftig. Han sitter inte med ärmarna i kors och låter allt ske, han agerar 
och tar tag i problemen. Han kommer med kreativa lösningar. 
Vi har ju genom året som varit alla också kunnat se hur bra upplägget och själva 
tekniken fungerat, alla får betalt i tid månad efter månad. De smarta kontrakten 
har fungerat perfekt! 
Det här är seriöst och långsiktigt projekt, PLCUltima finns här nu och kommer finnas 
kvar under många år. Alex är väldigt ofta ute och uppdaterar alla medlemmar. 
Han kommer inte gå och gömma sig. Han kommer fortsätta utveckla det här 
projektet under många år framöver. 
Det Alex nu ber alla om är att också tänka lite mer långsiktigt. 
Att tro på projektet men ge det mer tid, då kommer du också kunna bli rikligt 
belönad på sikt. För Alex själv kan inte styra det här projektet i rätt riktning, han 
behöver oss alla för detta!  
Jag är helt säker på att 2023 kommer att bli ytterligare ett mycket händelserikt år 
inom PLCUltima.  
 
Mitt råd just nu är att du lyssnar igenom Alex meddelande från nyår, sedan 
försöker du hänga med på veckans webinar. Det är bra början. 
Nästa vecka följer jag upp med ytterligare en uppdatering där jag bland annat 
kommer gå igenom alla detaljerna när det gäller det som man kalla för SWAPPING. 
Där vi har möjlighet att byta ut våra PLCUC till nya PLCU. 
Men vad innebär det? 
Vad är för- och nackdelarna? 
Hur funkar det, hur gör man rent praktiskt för att kunna swappa sina PLCUC till 
PLCU? 
 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka!  
 

 
Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond Partner Platin World 
 


