
  
 

Uppdatering 2023-02-28 
 

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. 
 

* Komma igång med PLCUX-farming – DBX osv. 
 

 
 

Det var precis när jag lämnat landet för en 2 veckors semester som den så kallade 
”Dashboard minting” lösningen för PLCUX lanserades.  
Nu har jag bättre koll på hur det här fungerar och vad man behöver hålla reda på. 
Du använder fortfarande fliken PLCUX inne på ultimafarm.com för alla dina 
köp/uppgraderingar av din farm. Idag är det ju enbart PLCUX-farming som gäller! 
Du har flera olika valmöjligheter för köp/uppgradering av din PLCUX-farm. 
Allt från USDT och Bitcoin till PLCU och PLCUX. Se listan nedanför. 
 

 
 



Om du väljer att uppgradera din farm, så handlar det om att du köper mer 
kapacitet – det vill säga du utökar den max load som din farm har. 
- Ju mer max load du har, desto fler PLCUX coins kan du sätta in i din farm. 
- Ju mer PLCUX coins som du har i din farm, desto mer tjänar du varje månad! 
Men det spelar alltså ingen roll om det är köp/uppgradering av en PLCUX 
dashboard farm eller en app farm, du använder samma ställe för själva köpet. 
 

Sedan finns fliken ”Farming PLCUX”, den ska använda om du om det är dashboard 
farming som du är intresserad av. Den här delen kan du använda för att fylla upp 
din dasboard farm. Här kan köp enbart göras med PLCU coins! 
Jag har spelat in en kort video också där jag går igenom detta, se här: 
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c0ntoLVy5UM 
 

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. 
Väljer sedan någon av följande alternativ för köp. 
 

 
 

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 (app), 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? 
 

 
 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c0ntoLVy5UM
mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com


- 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! 
- 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. 
 

Ny guide (PDF) för att komma igång med PLCULTIMA och PLCUX-farming finns nu 
här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2023/02/DBX-starta-up-guide-2.pdf 
 

Det är Enikö som tagit fram den här guiden. 
 

* Vad kommer att hända 2023? 
 

 
 

Sedan jag kom hem från Thailand har jag haft en del kontakter med personer som 
är med i PLCULTIMA. Det är många som är lite ”trötta” just nu på alla dessa 
förändringar som skett de senaste månaderna. 
Man orkar inte riktigt hänga med, man försöker men det känns mer och mer 
krångligt och svårt. 
Jag förstår er! 
För det har varit en hel del snabba svängningar hit och dit, detta samtidigt som vi 
sett hur våra PLCUC coins tappat sitt värde. 
Men låt mig då få backa bandet lite till att börja med… 
 

Jag blev inbjuden till detta koncept i slutet av 2021. 
Men det här var inget nytt företag, de hade redan flera år på marknaden. 
De hade tidigare lanserat en kryptovaluta på marknaden som heter PLC, det blev 
ingen vidare framgång. Så varför skulle deras nya coin PLCU lyckas så mycket 
bättre på marknaden? 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2023/02/DBX-starta-up-guide-2.pdf


Företaget hade en stor bas av missnöjda medlemmar, de hade satsat på PLC coin. 
Därför var det många av företagets kunder som tackade NEJ till att vara på den här 
nästa satsningen – PLCU coin. De här människorna hade gett upp. 
De hade en väldigt negativ känsla till företaget och dess ledning, därför bestämde 
de att stänga dörren för det då nya projekt från PLCULTIMA. 
Ett stort misstag! 
Jag hoppade på PLCU och trodde stenhårt på projektet, jag valde att bedöma 
företaget och dess ledning för deras nuvarande projekt – inte för vad de hade 
gjort tidigare. En affärsmässig bedömning utan att blanda in känslor. 
Tidigare kunder i bolaget hade för mycket negativa känslor involverade, därför 
klarade de inte av att göra en professionell affärsmässig bedömning gällande detta 
nya projekt. 
PLCU blev en dunderframgång direkt för de som hoppade på det här tåget från 
starten i december 2021, en coin som gick från några cent till $100 000! 
Hade de där här gamla kunderna som tidigare varit involverade i det mindre 
framgångsrika konceptet PLC gått med från början i PLCU, när de fick chansen 
hade de också blivit extremt framgångsrika. 
Nu tar företaget återigen nya tag mot nya satsningar för 2023! 
Nu på lördag den 4:e mars kommer man ha ett stort event i Dubai, där kommer 
man berätta mer om planerna för det här året 2023 (jag kommer inte vara i 
Dubai). 
Jag har sett många olika kryptoprojekt komma och gå genom åren, det är mycket 
som kraschat totalt. Men PLCULTIMA är här för att stanna! 
Jag har personligen aldrig tidigare varit involverad i ett sådant här affärsprojekt 
där företagets CEO är så transparant och möter sina medlemmar som inom 
PLCULTIMA. CEO Alex Reinhardt syns och hörs varje dag, han håller oss 
uppdaterade flera gånger per vecka. 
Nu på lördag kommer han alltså stå på scen igen för att förmedla och presentera 
det allra senaste inom PLCULTIMA. 
Bland annat kommer det att presenteras en ny ”produkt” från företaget – 
spännande! 
Kanske blir det ytterligare nya förändringar, vem vet? 
Spelar ingen roll för mig, jag är van vid att den här typen av projekt förändras med 
tiden. Jag kommer garanterat fortsatta min satsning på PLCULTIMA, jag tror 
fortsatt på företaget och Alex visioner. Jag tror folk som nu ”ger upp” för att 
PLCUC tappat sitt värde kommer att få ångra sig. För jag tror på framtiden inom 
PLCULTIMA och på planerna med det nya ”mother coinet”. 
Jag kör dessutom vidare med PLCUX så klart och det rullar ju på riktigt fint, jag är 
nöjd! 
Kanske vi alla får en ny sådan där unik möjlighet, där vi är med från den absoluta 
starten på något riktigt stort. Där vi återigen får vara med om en sådan där stark 
kursutveckling som PLCU hade vid lanseringen. 
Vem vet? Men det vi vet är att Alex och hans team är väldigt fokuserad på sitt 
arbete, det är väldigt innovativt företag som fortsätter att utvecklas. 



Jag tror på ett mycket spännande 2023! 
 
Trevlig Vecka! 
 
Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond Partner Platin World 
 


