
  
 

Uppdatering 2023-03-14  
 

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. 
 

* Något STORT är på gång in…DEL 2 
 

 
 

Det här uppföljning på det som jag skrev om igår. 
Om du inte läst det nyhetsbrevet så finns det här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2023/03/PLC-nyhetsbrevet-2023-03-13.pdf 

 

En del ser bara hinder och besvär när det sker förändring, men jag tycker du 
istället ska titta på möjligheterna. För här finns både möjligheter till goda 
inkomster på lite längre sikt, men även kortsiktigt.  
Det är alltså en ny blockkedja som heter Smart Blockchain som gäller från den 
30:e mars, på denna nya blockkedja lanseras då också 2st nya coins. 
 
* Smart Coin 

 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2023/03/PLC-nyhetsbrevet-2023-03-13.pdf


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. 
 
* 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. 
Viktigt här att förstå att vi byter helt plattform, det är helt ny och smartare 
blockkedja som vi kommer att användas av i framtiden. 
För de gamla coinen, PLCUC – PLCU och PLCUX kommer inte att kunna användas 
för att köpa nya minters osv. 
Men vad har vi då för alternativ när det gäller våra C, U och X coins? 
Du kommer att kunna swappa dina coins till förmånliga villkor. 
Den nya Smart Coin kommer att ”produceras” och göras tillgängligt på marknaden 
via dessa swapps! 
 

 
 
 

Så här ser planen ut gällande dessa swapps: 



 

PLCUC: 

 
 

PLCU: 

 
 

PLCUX: 

 
 

Det vill säga det finns 3-5 års planer för alla aktuella coins. 
Du får riktigt bra betalt för dina coins men utdelningen sker över en 3-5 års period 



för att undvika prisdumping på marknaden. 
Spelar alltså ingen roll vilket pris som gäller just nu för exempelvis PLCUC eller 
PLCU, bilderna ovanför visar vad du får när du swappar dina coins. 
Du kommer att kunna swappa dina coins så länge dina farmar producerar nya 
coins. Hur mycket en Smart Coin kommer vara värt, det vet man inte. Det är helt 
och håller marknaden som kommer att avgöra detta. 
Men alla transaktioner inom Smart Blockchain kräver Smart coins för att det ska 
fungera, det vill säga en gas fee coin. 
Vill du inte swappa, då får du helt enkelt förlita dig på de priser som marknaden är 
beredd att betala för dina coins. Det finns ingen annan väg. 
Alex sa i ett webinar att det här är ”The Final Destination”, ingen mer swapping 
efter detta. 
 

Jag har haft personer som kommit tillbaka till mig kring detta och som ser stor 
potential i det här. Som sagt tidigare, där andra ser problem och hinder är det 
andra som ser möjligheterna. Låt mig ta PLCUC som exempel… 
Det går ju att konstatera att priset just nu är lågt, du kan köpa 1st PLCUC till ett 
riktigt bra pris – cirka $140 just nu.  
Här är det flera av er som nu också kan se möjligheten som dykt upp.  
Köp 1st PLCUC på marknaden för $140 och swappa till $10 000 (3 år) eller $20 000 
(5 år). Wow, det är över +14000% (5 års planen). Visst, det är på 5 års sikt.  
Men har man tålamodet att vänta så finns det ju helt klart mycket att tjäna här. 
Det går att få hem sin ”investering” direkt efter år 1, resten är vinst! 
Men okej, det har var bara ett litet sidospår. Låt oss gå tillbaka till swappingen och 
den nya lösningen för mintingen i framtiden. 
 

Här låter jag Dennis Loos gå igenom allt, han förklarar på ett mycket bra sätt först 
hur swappingen fungerar. 
För att sedan visa hur den nya mintingen kommer fungera inom Ultima Tokens! 
Se på den här videon: 
https://youtu.be/2eaKM5cOwOw 
 

Det finns även med en lång del med frågor och svar på slutet. 
Dennis är väldigt rak och tydlig i den här genomgången, han försöker inte ”linda 
in” något. Han ger tydliga svar på frågorna. Jag rekommenderar dig starkt att 
titta/lyssna på den här videon.  
 

De nya farmarna, minting inom ULTIMA tokens 
 

https://youtu.be/2eaKM5cOwOw


 
 

Den nya mintingen kommer alltså ske i det som heter ULTIMA tokens. 
Nu har man tagit fram en dashboard minting lösning som kommer göra det 
betydligt enklare för nya personer att komma igång och tjäna pengar med sina 
minters. Inga appar som ska installeras, allt är webbaserat! 
Jag minns själv hur det var, när vi drog igång med PLCU och dessa appar där wallet 
+ farm skulle installeras. Det var en hel del som hade diverse problem med att få 
dessa appar installerade och klara. Jag la massor av tid med support under denna 
tid. Jag skrev guider, steg-för-steg manualer osv. 
Därför känns det här med en webbaserad lösning helt rätt väg att gå! 
Det kommer skapa en god tillväxt. 
 

 
 

Den här gången har man också byggt in en lösning för att undvika prisdumping, 
det man kallar för ”responsibility indicator”. 
Lyssna på Dennis genomgång för att förstå hur den fungerar. 
Dessutom finns det nu en 60/40-modell inbyggd. 
 



 
 

Du kan ta ut 60% från din minting (eller använda för fylla på din farm). 
Men 40% av det du mintar kan bara användas för att uppgradera din farm. 
Inga provisioner till affiliates/nätverkare kommer någonsin att betalas ut i Ultima 
tokens. Som sagt gå igenom Dennis inspelade webinar för att få alla detaljerna om 
detta. Men viktigt att förstå är att man här har tagit fram en minting-lösning som 
är mer hållbar, man ser till att det inte kommer ut för mycket Ultima tokens på 
marknaden. Vilket innebär att man undviker en prisdumping. 
Istället hoppas man på en mer stabil resa uppåt för Ultima tokens. 
Man har en betydligt större community idag än man hade när man lanserade 
PLCU. Det kommer finnas en helt annan infrastruktur på plats under april-juni, där 
man kan använda sina Ultima tokens. 
 
 



 
 

Man lanserar en uppdaterad version av sitt kryptokort, tanken är att man ska 
kunna använda sina Ultima tokens också via detta kort. 
Reseplattformen känns väldigt spännade, vem är inte intresserad av kunna resa till 
kraftigt reducerade kostnader – kunna betala med kryptovaluta. 
En gaming-plattform ska också lanseras, med bland annat så kallade Play-to-earn-
spel. Man bygger vidare på sina tidigare plattformar inom crowdfunding och 
marketplace. Den egna kryptobörsen Ultimex kommer lanseras. 
Man lanserar Ultima tokens på marknaden den 30:e mars, startpris $0.1, 
tillgängligt från start 20 000 coins, max kommer att vara 11 000 000. 

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

 

Då i december 2021 hade man 800 000 medlemmar. 
- Idag har man 2 000 000 medlemmar. 
- Idag har man helt annan infrastuktur. 
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. 
Ser du inte möjligheterna med denna ”nystart” gällande ULTIMA-projektet så har 
du inte hängt med riktigt, sorry… 
Men du har fortfarande chansen att se till du är bättre uppdaterad och informerad 
om det här projektet. Läs det som skrivs, läs mina uppdateringar, följ med på de 
webinars som arrangeras osv. 
Som sagt tidigare, lanseringen av Ultima Token kommer bli historiens största 
lansering på kryptomarknaden någonsin. Du kan vara med och ta en del av kakan 
den här gången! 
 



Jag kan även varmt rekommendera det här inspelade webinaret med Emil (på 
engelska) där han bland annat ger sin bild på lanseringen av Ultima tokens: 
 

 
Här finns inspelningen: 
https://youtu.be/euqWlMZl_Ho  
 

Som sagt, gör dig redo… 
 

 
 

Trevlig vecka! 
 
Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond Partner Platin World 
 

https://youtu.be/euqWlMZl_Ho

