
  
 

Uppdatering 2023-01-09 
 

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. 

 

* Fokus i detta nyhetsbrev = SWAPPING 
 

Som jag skrev i min förra uppdatering är det ju mycket som hänt inom PLCU-
projektet. Mitt mål är att hålla dig uppdaterad kring allt viktigt som händer. 
Jag tipsar också om aktuella webinars osv. 
Dagens nyhetsbrev handlar helt om det här som kallas för swapping. 
Det vill säga möjligheten att kunna byta ut sina PLCU Classic till den nya PLCU 
coinen.  
Jag svarar på vad det innebär, jag går in på för- och nackdelar med att göra denna 
swapping. Jag berättar också om hur jag själv väljer att göra. 
Redan imorgon kommer jag gå ut med ytterligare en uppdatering. 
Då kommer jag helt fokusera på PLCUX och möjligheterna med detta projekt 
framåt. Men idag så ställer vi oss frågan – To Swap or not to Swap? 
 

To Swap or not to Swap – that is the question… 
 

 
 

Vi har alltså nyligen fått tillgång till en ny möjlighet där vi kan swappa våra PLCU 
Classic coins (PLCUC) till nya PLCU coins (PLCU).  
De coins som vi har mintat fram i våra PLCU-farms heter nu alltså PLCU Classic 



(PLCUC) 
Allt är framtaget efter förutbestämda regler för hur allt ska gå till. Själva 
swappingen är en mycket enkel process och där har jag också tagit fram en steg-
för-steg-guide på svenska om hur man gör detta, hur det går till rent praktiskt. 
Du hittar denna swapping-guide här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2023/01/PLCUC-Swapping-Guiden-1.pdf 
 
Men varför har då Alex och företaget tagit fram denna lösning? 
I grund och botten handlar det om framtida planen med PLCU ska byta blockkedja 
från idag Litecoin-näverket till Tron-nätverket. 
Men det är också en plan och process som kommer ta sin tid att genomföra. 
Man beräknar att den nya coinen ska kunna finnas på marknaden i slutet av 2023. 
Men det här var också givetvis också ett bra tillfälle att göra något åt den kraftiga 
kursnedgång som vi nu sett över en längre period gällande PLCU coins (det vill 
säga den coin vi har mintat via vår PLCU farms som nu heter PLCUC). 
Kursen har gått ned för att det har kommit ut allt fler coins på marknaden, det är 
fler som säljer än köper. Många säljer dessutom till vilket pris som helst. 
Därför har Alex tagit fram en helt ny strategi, en så kallad ”soft fork” där våra 
tidigare PLCU coins nu mera heter PLCU Classic (PLCUC) och den nya coinen får 
namnet PLCU (tills vidare). 
 
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.  
När det är dags för att flytta över till Tron-nätverket, då kommer det att ska en så 
kallad hard fork. PLCU kommer då återigen få ett helt nytt namn på marknaden. 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2023/01/PLCUC-Swapping-Guiden-1.pdf


 

Lätt förvirrande, jag vet 😊… 
Men det är också därför jag och många andra lägger mycket tid på att kunna 
hjälpa dig med att reda ut begreppen, att förstå de olika delarna. Jag producerar 
dessa nyhetsbrev och steg-för-steg-guider, andra håller webinars där allt förklaras. 
Viktigt att förstå att Alex gör dessa ändringar för han har en klar plan för 
framtiden. 
Han vill till en början stoppa ”blödning” där våra PLCUC coins fortsätter att tappa 
sitt värde. Men han vill också få in ett mer långsiktigt tänk i hela projektet. 
Därför erbjuder han oss nu att byta ut våra PLCUC till den nya PLCU, allt enligt 
förutbestämda villkor och regler.  
Dessutom väldigt viktigt i det här sammanhanget, tanken är att på ett effektivt 
sätt MINSKA antalet PLCUC coins som finns på marknaden! 
Alla PLCUC coins som vi byter ut mot PLCU (swappar) bränns, det innebär att de 
försvinner från marknaden för gott och på så sätt kommer man minska tillgången 
av PLCUC på marknaden. 
Målet är då att man kommer till en punkt där det är fler PLCUC som försvinner 
från marknaden än det är som tillkommer. Man stryper tillgången samtidigt som 
man kommer se till att hålla uppe efterfrågan. När man kommer till denna punkt, 
så kommer vi också kunna få se en uppgång av kursen för PLCUC. 
För kom också ihåg att mintingen av nya PLCUC coins kommer helt att upphöra 
under det här året, det vill säga inga nya PLCUC coins kommer att produceras. 
Tillgången av PLCUC på marknaden kommer att minska, det är helt säkert. 
 
Vad är då våra valmöjligheter i allt detta – ska vi swappa eller inte? 
 
Måste vi till att börja med swappa våra PLCUC till PLCU? 
Nej, det väljer du helt själv hur du vill göra. 
 
Vad är då fördelarna och nackdelarna egentligen med att swappa och att inte 
swappa? 
Nu är det ju så att det finns inget klart facit gällande vad som är den bästa 
lösningen egentligen. För inget vet hur framtiden ser ut. 
Så det här är mina personliga tankar och funderingar kring för- respektive 
nackdelar med att välja denna swapping i detta läge. 
 
Vid en första anblick på detta erbjudande med att swappa PLCUC till PLCU så 
känns det som ett givet val, nämligen att välja att swappa! 
Du får alltså 1st PLCU om du byter in 1st PLCUC. 
Aktuella kurser: 
- 1st PLCUC kostar $400 
- 1st PLCU kostar $20000 
Det vill säga via en simpel swap så får du 50 gånger pengarna direkt, ett givet val!  
Det hade ju varit drömdeal så klart att direkt kunna byta ut en 1st PLCUC (värde 



$400) och få 1st PLCU värd hela $20 000. 
Men riktigt så enkelt funkar ju inget… 
För den här planen är fördelad på en femårsperiod, det här är långsiktighetstänket 
kommer in. 
Visst, du gör ett byte värd 50 gånger pengarna, men du får inte ut dina pengar 
direkt. Det finns en plan som gäller för 5 år. 
Så här ser den fasta utbetalningsplanen ut från år 1 fram till år 5: 
 
År 1: 2% 
År 2: 5% 
År 3: 10% 
År 4: 20% 
År 5: 63% 
 

Dessa procent gäller alltså på enhetspriset för just PLCU coin, priset för 1st PLCU 
kommer med tiden att variera. Det vill säga kursen för 1st PLCU kan både gå upp 
och ner i värde. 
 

Exempel:  
Du swappar 1st PLCUC till 1st PLCU och priset för 1st PLCU ligger kvar på $20 000 
under hela perioden. 
 

- År 1 har du 2% på $20 000 = $400 
- År 2 har du 5% på $20 000 = $1000 
- År 3 har du 10% på $20 000 = $2000 
- År 4 har du 20% på $20 000 = $4000 
- År 4 har du 63% på $20 000 = $12600 
 

Överföringar av PLC Ultima-mynt till ditt tillgängliga saldo kommer att ske varje 
månad. Långsiktigt är det ju en riktigt bra plan, speciellt om vi kan få ut 50 gånger 
pengarna över dessa 5 år.  
Här går det ju också att skaffa sig en ”fast månadsinkomst”, speciellt om du har 
tillgång till många PLCUC coins och priset på PLCU coins ligger kvar på $20 000. 
- Om du då skulle swappa 100st PLCUC coins så har du $3333 in varje månad, 
redan det första året. Betydligt mer år 2-5. 
- Om du skulle swappa 10st PLCUC coins så har du $333 in varje månad, redan det 
första året. Betydligt mer år 2-5. 
 

Men viktigt att förstå också att det nuvarande priset för 1st PLCU är inget fast pris, 
även kursen för nya PLCU coinet kommer att kunna förändras, både upp och ned. 
Samtidigt så är tillgången på nya PLCU coins extremt liten.  
 

Men om man känner att det är svårt att tänka så här långsiktigt (5 år) och känner 
sig osäker gällande den framtida PLCU-kursen så bör man alltså inte välja att 
swappa sin PLCUC. 



Sedan är ju Alex inne på att kursen för PLCU nu ligger på $20 000 men att den ska 
upp till $100 000 när det är dags att switcha över till Tron-nätverket (i slutet av 
2023) och då får detta coin ytterligare en gång ett helt nytt namn. 
 

Sedan finns ju även möjligheten att våra PLCUC coins kommer att öka i värde med 
tiden, för som sagt här finns ju en väldigt klar och logisk plan för hur detta ska ske. 
Mintingen av nya PLCUC coins kommer ju helt att upphöra under det här året 
samtidigt som man kommer bränna massor av PLCUC coins via denna swapping.  
Så här kan man ju också välja den lösningen, att helt sitta på sina PLCUC (HODL) 
och hoppas på att kursen vänder uppåt igen. 
 

Hur kommer jag då personligen göra, swappa eller inte swappa? 
 

Min vana trogen lägger jag mig lite mitt emellan 😉. Varför välja den ena eller 
andra lösningen när man inte behöver, det går att välja båda lösningarna! 
Jag kommer att swappa, men jag kommer inte bara swappa alla mina PLCUC. 
 

* Jag väljer att swappa 50% av mina PLCUC. 
För att jag tycker det är en bra lösning. På sikt kan jag tjäna mycket pengar via 
denna lösning. 
Jag vill stödja den långsiktiga planen som Alex tagit fram. Det är bra om alla stödjer 
den långsiktiga planen så klart. 
Via denna swapping så kommer vi ju alla vara med och bränna PLCUC, det vill säga 
strypa tillgången på marknaden. Det är bra! 
Det är lösningen för att våra PLCUC coins ska kunna gå upp i värde. 
 

* Jag väljer att HODL 50% av mina PLCUC. 
För jag tror på en kursuppgång och då kan jag börja sälja av en del av mitt PLCUC 
innehav. 
 

Som sagt det är min egen strategi, mitt eget val. 
Kanske inte alls är en bra strategi, det är svårt att veta då varken jag eller du kan 
se in i framtiden. 
Hur du väljer att göra, det bestämmer du helt själv – to swap or not to swap? 
 

För att göra det enklare för dig att bestämma dig så rekommenderar jag dig också 
att titta igenom den här videon. 
Det är inspelat webinar med Enikö, hon går igenom allt kring PLCU och PLCU. 
Hur ser framtidsplanerna  ut osv. 
 



 
 

https://youtu.be/qXE-VQZk4wQ 
 
 

Vi hörs imorgon igen! 
 

 
Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond Partner Platin World 
 

https://youtu.be/qXE-VQZk4wQ

