
  
 

Uppdatering 2023-03-13 
 

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. 
 

* Häng med nu, för något STORT är på gång in… 
 

 
 

Jag kommer den här veckan att gå ut med två nyhetsbrev gällande PLCULTIMA, ett 
idag men även en uppföljning imorgon. Vill inte lasta på med för mycket 
information på en gång. 
Men det är mycket som händer och kommer framför allt att hända. Så här gäller 

det återigen att hänga med i svängarna 😊… 

Som jag konstaterat och skrivit om tidigare så förstår jag att det har blivit lite väl 
mycket förändringar att ta till sig inom detta projekt den senaste tiden. 
En del som börjat undra, vad håller de på med egentligen? 
Varför lanseras de nya coins hela tiden, först var det PLCU som sedan blev PLCU 
Classic, samtidigt som PLCU ändå fanns kvar men var en ny coin… 
Lätt att bli förvirrade här, samtidigt så lanserade man PLCUX. 
Nu ska man alltså igen lansera helt nya projekt, nya coins osv. 
 

Jag förstår, det inte alltid är så enkelt att hänga med i svängarna. 
Men det är ju också därför jag publicerar dessa nyhetsbrev till min grupp och mina 
medlemmar. Det finns självklart förklaringar, det finns anledningar varför det 
ibland blir så här inom business. 
Jag ska gå igenom allt, del för del. Försöka förklara alla delar och vad det innebär. 
För tro mig, det kommer att finnas mycket pengar att tjäna inom detta projekt 



framåt. Du som väljer att engagera dig, du som läser dessa nyhetsbrev och lyssnar 
på de webinars som jag tipsar dig om. Då har du har också en helt fantastiskt 
inkomstmöjlighet framför dig, som väntar på dig runt hörnet. 
Men vi börjar med bakgrunden för att du ska få en större förståelse varför dessa 
förändringar är bra och nödvändiga. 
 

PLCULTIMA  - så här långt… 
Hela projektet startades upp för 7 år sedan. Det allra första coinet man hade på 
marknaden hette PLC.  
Men jag och alla ni andra som läser det här nyhetsbrevet kom in i det här 
projektet när PLCU coinet lanserades i slutet av 2021. 
En extremt framgångsrik lansering på marknaden. 
Då hade man cirka 800 000 medlemmar i sin community, de allra flesta inte aktiva 
medlemmar. Men man lyckades lansera PLCU coin på marknaden som gick från 
några cent upp till så mycket som $100 000. Detta trots att kryptomarknaden 
hade det väldigt tufft under 2022. 
De som var med från början på denna framgångsvåg tjänade väldigt mycket 
pengar! 
Under förra året växte communityn till 2 miljoner medlemmar worldwide. 
Bolaget omsatte förra året 1.1 miljard USD! 
Från starten av PLCU lanserade man också ett kryptokort på marknaden som idag 
har 250 000 personer som frekvent använder detta kort. 
Men sedan har det varit mycket utmaningar längs vägen, vi har alla kunnat se hur 
våra PLCUC coins tapppat sitt värde varje månad. Företaget och Alex har själv tagit 
på sig att det gjordes många misstag längs vägen. 
Communityn har hela tiden valt att sälja sina coins, oavsett pris.  
Nätverkare/affiliates tjänade sina provisioner i PLCUC, de valde också att sälja sina 
coins på marknaden. 
Man lyckades inte skapa tillräckligt med användningsområden (useability) för 
coinet. Det hela ledde till en prisdump av PLCUC coins på marknaden. 
För att få ordning på detta så lanserade man istället PLCUX, där man skulle jobba 
med ett fast pris på hela $100 000. Men även här blev det problem längs vägen, 
återigen betydligt fler som vill sälja än att köpa/använda. Det har inte funnits 
tillräckligt med likviditet på marknaden för PLCUX, vilket gjort att det tar tid för att 
kunna sälja sina PLCUX. 
Sedan tidigare fanns det planer på att starta upp en helt ny och egen blockkedja, 
först var planen att ha denna på plats i slutet av året. Men den här nya 
blockkedjan behövdes tas fram tidigare och nu väljer man att lansera hela 
projektet den 30:e mars. Japp, redan i slutet av den här månaden! 
 

Varför det här med Smart Blockchain är en sådan stor grej… 
 



 
 
Som sagt det har gjorts misstag längs vägen, men glöm då inte heller bort att det 
är mycket som också fungerat väldigt bra! 
1.1 miljader USD är ingen dålig omsättning, tillväxten har varit mycket bra. 
Företaget har bevisat att man har helt unika tekniska lösningar, som funkar! 
Man har under alla dessa 7 år hela tiden alltid betalt sina partners/affiliates i tid. 
Det handlar om att lära sig från sina misstag! 
De är så det funkar inom business! 
Man förbättrar sina system och lösningar löpande. 
 

> Den nya blockkedjan heter alltså Smart Blockchain. 
 

> Från starten så kommer det finnas en ny kryptovaluta på den här blockkedjan 
som heter Smart Coin. 
Det så kallade ”mother coinet” är Smart Coin. Det är den coin som kommer alltid 
att användas för det som kallas för ”gas fees”. Det vill säga alla transaktioner som 
sker på Smart Blockchain har också en viss avgift, vilket alltid betalas i Smart Coin. 
 

 
 

> Sedan kommer även en andra coin lanseras på denna nya blockkedja, det coinet 
heter Ultima token. 
 



 
 

Ultima token kommer att vara det nya coinet som vi kommer att minta. 
Men det är också Ultima tokens som används i den nya infrastrukturen som man 
nu lanserar under april-juni 2023. 
 

 
 

- En ny kortlösning med ny design kommer att kopplas till denna infrastuktur. 
- En reseplattform lanseras. 
- En marknadsplats lanseras. 
- En ny crowfundingplattfor kopplas till den nya infrastrukturen. 
- Man lanserar nu sin helt egna kryptobörs, Ultimex. 
- En gamingplattform kommoer att lanseras. 
 

Alla dessa lösningar ska alltså vara på plats under april-juni i år! 
Det är också Ultima tokens som kommer vi att minta i våra nya farm-lösningar. 
Dessa Ultima tokens går sedan att använda i den nya infrastrukturen. 
Därför kommer dessa Ultima tokens vara en mycket viktig coin i framtiden. 



 
Det är alltså 2st nya coins att hålla koll på. 
 

Smart coins kommer från början erbjudas till communityn via så kallad swapping 
av C, U och X-coins. Det vill säga de coins vi tidigare har arbetat med. Mer om 
detta i nästa nyhetsbrev. 
Men grundtanken är att vi alla får en förmånlig deal för att ”växla in” våra gamla 
coins till den helt nya Smart coin! 
Det är alltså vi som redan är med i det här projektet som får chansen och 
möjligheten att skaffa oss Smart coins – som är ”bränslet” för den nya 
blockkedjan. 
För de gamla coinen, PLCUC – PLCU och PLCUX kommer inte att kunna användas 
för att köpa nya minters osv. 
Viktigt här att förstå att vi byter helt plattform, det här är en helt ny och smartare 
blockkedja som vi kommer att användas av i framtiden. 
 
Sedan kommer alltså mintingen i framtiden ske inom det som heter Ultima 
Tokens! 
 

 
 

Det här är väldigt intressant och här finns en massiv inkomstmöjlighet för alla er 
som redan är med i detta projekt. 
För alla ni som var med på resan när PLCU först lanserades vet hur det gick. 
PLCU steg i pris från lanseringen i flera månader tills den till slut nådde $100 000 
på marknaden.  
Nu ska man alltså göra det igen… 
Man lanserar Ultima tokens på marknaden den 30:e mars, startpris $0.1, 
tillgängligt från start 20 000 coins, max tillgång kommer att vara 11 000 000. 



Det vill säga, samma förutsättningar som vi hade när PLCU lanserades 😊. 

Men det här kommer att bli ännu större!  
 

Då i december 2021 hade man 800 000 medlemmar. 
- Idag har man 2 000 000 medlemmar. 
- Idag har man helt annan infrastuktur på plats direkt. 
Tro mig, det här kommer bli den allra största lanseringen på kryptomarknaden 
någonsin! 
Vi pratar alltså om en coin som har en väldigt stort potential att göra resan rakt 
upp till $100 000 och du kan vara med från starten. 
 

Det här är din stora möjlighet att kunna vara med på den ”andra vågen”. 
Jag vet hur mycket pengar många av er tjänade som var med på den ”första 
vågen”. Jag vet vad lanseringen av PLCU gjort för min egen ekonomi. 
Vi var helt enkelt många som cashade in ordentligt när det begav sig en gång i 
tiden, när PLCU lanserades som en helt ny coin på marknaden. 
Nu dyker den här möjligheten upp igen! 
Det här är väldigt stort, Ultima Token har alla möjligheter att bli en ännu större 
framgångshistoria än vad PLCU var. 
Den här gången har man också en helt ny typ av minting/farming-lösning på plats, 
där man har tänkt till rejält. Där det ska vara väldigt enkelt att komma igång med 
sin farm och minting av coins, inga appar denna gång! 
Dessutom har man skapat ett system för att Ultima Tokens-priset ska kunna hållas 
stabilt, genialt faktiskt. 
Man har lärt sig från tidigare misstag och tar fram en klart bättre lösning! 
 

Men jag går igenom mer om det här i nästa nyhetsbrev som kommer ut imorgon. 
Då kör jag även ingenom allt som har med den nya swappingen att göra. 
 
Men du kan redan nu ta del av informationen om det här genom att lyssna på den 
här inspeningen från förra veckan med Team DEN (på svenska): 
https://youtu.be/M-R8bXIARDc 
 
 
Vi hörs igen, imorgon! 
 
Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond Partner Platin World 
 

https://youtu.be/M-R8bXIARDc

