
  
 

Uppdatering 2023-02-24 
 

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. 
 

* Tillbaka från Thailand! 
 

 
 

Var ju helt kanon att få vakna upp till den här utsikten från balkongen i Phuket, 
Thailand… 

Men jag vet att du saknat mig 😉… 
Så nu är jag tillbaka, redo igen att hålla dig uppdaterade igen kring allt som händer 
inom PLCULTIMA - och det är ju en hel del… 

Mycket förändringar, men som Enikö nyligen sa så ska man se det som utveckling.  
Den här typen av projekt behöver alltid utvecklas, inom kryptomarknaden sker 
denna utveckling betydligt snabbare än någon annanstans. 
Skulle just precis lämna landet när den så kallade ”Dashboard minting” lösningen 
för PLCUX lanserades. Så jag har själv inte hunnit testa denna nya funktion som 
finns på ultimafarm.com. Men denna del heter nu ”Farming PLCUX”. 
 



  
Så nu när man kommer in på ultimafarm.com så är det först fliken ”Farming 
PLCUX” man möts av, sedan de tidigare aktiva delarna som är kopplade till 
mintingen med våra appar. 
”Farming PLCUX” handlar alltså om en webbaserad lösning istället för att använda 
apparna. Tanken är att man ska kunna starta upp en PLCUX-farm med betydligt 
färre steg, direkt i sitt backoffice.   
Där det smarta kontraktet skapas automatiskt i backoffice, allt i ett steg. 
Här använder man PLCU coins för att köpa en sådan här farm, bara PLCU och inget 
annat! 
Allt sköts via ditt backoffice på ultimafarm.com. 
Kommer återkomma med mer information under nästa vecka om hur denna 
webbaserade lösning av PLCUX-farm fungerar i praktiken.  
Vill du jobba vidare med att uppgradera/bygga ut din nuvarande PLCUX-farm som 
du har installerad som app, så använder PLCUX-fliken precis som tidigare. 
 

* Strategi? 
 

 
 

Har också under den senaste tiden fått en hel del mejl med frågor kring hur man 
ska hantera alla dessa förändringar (utveckling), vilken strategi ska man använda 
sig av nu inom PLCULTIMA? 
Som vanligt är det helt och hållet till dig själv, man behöver inte välja en strategi 
man kan använda sig av flera olika strategier samtidigt. 
Men jag kan alltid dela med mig av hur jag själv tänker och vilken/vilka strategier 
jag själv kommer att satsa på. 
 
Men innan jag gör det är det viktigt att du tittar på detta inspelade webinaret med 
Enikö från 2023-02-23, hon går igenom väldigt viktiga delar i detta webinar! 
 
 
 



 
 
Se detta inspelade webinar här: 
https://youtu.be/XIKh_EJDG8Y 
 
OK, har du gått igenom inspelningen? 
Bra! 
Då vet du hur viktig den här delen med den nya ”Mother Coinen” kommer att bli 
för framtiden. Alla tidigare coins inom PLCULTIMA projektet kommer att kunna 
swappas till det nya coinet (som inte har något namn ännu). 
Alla kommer få ut ett bra värde för sina coins! 
Enikö ritade upp hur planen ser ut, hur mycket vi kommer att kunna få för våra 
PLCUC/PLCU/PLCUX coins. Man kommer kunna välja olika tidsplaner osv. 
Ska också sägas att allt är inte helt spikat ännu hur det kommer se ut. 
 

 

 
Men med den här informationen som vi har tillgång just nu så kommer jag själv att 
göra så här, den närmaste tiden: 
 

- Jag säljer inga PLCUC coins, värdet är för lågt just nu. Bättre att vänta på denna 
nya swapp till det nya coinet. Då kommer jag swappa alla PLCUC till nya coinet. 
Jag har sedan swappat en del PLCUC till PLCU, men nu känns det mer vettigt att 
vänta på ankomster av ”Mother Coins”. 
Hela projektet med det nya coinet ska ju också igång betydligt tidigare än vad man 
tidigare gått ut med – vilket är bra! 
 

- Jag fortsätter att bygga ut min PLCUX Farm, det går att använda den PLCUX 
avkastning som man får in varje månad för att köpa ny kapacitet (MAX LOAD). 

Man får mycket farm för sina PLCUX coins som kommer in 😊… 

https://youtu.be/XIKh_EJDG8Y


Därför tror jag det är smart att bygga ut sin PLCUX så mycket man bara kan nu! 
Passa på att skaffa så stor PLCUX farm som möjligt medans det går, för efter den 1:a 
maj kommer det inte gå att köpa PLCUX farm något mer. 
Det innebär att vi har i princip 2 månader på oss att fixa så mycket max load som 
möjligt, vi kan sedan fylla på vår PLCUX farm löpande. 
Dessutom svårt att sälja PLCUX coins på Coinsbit just nu, för stor kö för tillfället. 
Kommer bli enklare att sälja PLCUX igen när den nya interna exchangen är på plats 
om cirka 2 veckor. Då kommer jag sälja en del, men jag kommer också att använda 
PLCUX för att swappa till nya coinet när det är dags. 
 

- Den 4:e mars är det dags för ett nytt stort PLCULTIMA event i Dubai. 
Alex har utlovat överraskningar och en ny produkt! 
Det här vill man ju veta mer om, därför satsa inte alla ägg i samma korg. 
Invänta informationen från detta event. 
 

* Behöver du PLCUX coins för att fylla din nuvarande PLCUX-
farm? 
 

 
 

Bästa sättet för att uppgradera din PLCUX-farm (= utöka din max load) idag är att 
köpa med BTC eller USDT. 
Sedan ska man ju också fylla upp sin PLCUX-farm, med PLCUX-coins. 
Jag kan nu erbjuda PLCUX coins via mig! 
En snabbare och billigare lösning för dig att kunna skaffa dig PLCUX-coins. 
Så har du behov av PLCUX coins, hör av dig till mig på: 
mikael.dlcfinans@gmail.com  
 

Varför PLCUX-farm och varför nu? 
 

- Du kommer inte hitta något annat som kan ge en bättre avkastning, just nu +50% 
per månad (app-lösningen)  
- Fast pris på 1 PLCUX = alltid $100 000. Du vet vad du får! 

mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com


- Alex har redan gått ut med information om att det inte kommer erbjudas några 
nya minting-lösningar som erbjuder den här höga minting-hastigheten, det vill 
säga nya lösningar kommer ha lägre avkastning. 
- PLCUX farmar kommer inte längre att gå att köpa efter den 1:a maj. 
 

* Övrigt – uppdateringar av system pågår… 
 

 
 

Vet inte om du försökt nyligen att skapa ett smart contract (Get Profit), för det har 
inte fungerat speciellt bra. Inget kul alls att få upp det där felmeddelandet 
”Oops!”. Men det jobbas med detta problem just nu, bara så du vet. 
För en del har fungerat utan problem, men för andra har det strulat den senaste 
tiden. 
 



 
 
 
Trevlig Helg, vi hörs igen under nästa vecka! 
 

Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond Partner Platin World 
 


