
 
 

Uppdatering 2022-03-07 

 

Inbjudan till ett live webinar 19:00 ikväll! 
 

 
 

Som jag skrev i min förra uppdatering, när det gäller de tre olika projekten vi valt 

ut för DeFi THRIVE-delen så ger vi vår starkaste rekommendation i dagsläget till 

det som heter PLCU. 

Det är inte så konstigt heller, för det här konceptet har hjälpt många av våra 

medlemmar att skaffa sig en passiv ”inkomstmaskin” den senaste tiden, 

exempelvis Micke från Sundsvall: 
 



PLCU är den bästa investering jag någonsin gjort. PLCU gör verkligen att jag kan höja min 

levnadsstandard och göra saker som jag tidigare bara kunnat drömma om.  

Tack DLC Finans för att ni visade denna möjlighet med PLCU för mig och all den hjälp och support på 
Svenska som finns att få gör det enkelt att komma igång. 
Varje gång jag räknar ut ungefärligt utdelning i SEK efter de PLCU jag kommer få varje månad så 

nyper jag mig i armen och tror inte det är sant Om jag räknar rätt(vilket jag hoppas) så kommer 

PLCU att varje månad ge mig nästan dubbelt så mycket som när jag hade ett fast jobb. Det är ju helt 

galet (bra alltså). 

 

PLCU är ett perfekt exempel på en äkta passiv inkomst som möjliggörs via två 

olik appar och blockkedjan.  Det vill säga en PASSIV INKOMST i version 2.0! 

Det här är en inkomstmöjlighet där alla har en god chans att tjäna pengar varje 

månad. Du behöver inte rekrytera andra, du behöver inte sälja något och det är 

inget som behöver marknadsföras.  

Vi har också en svensk Telegram-grupp som växt från noll till 115 personer på 3 

månader, där finns det också massor med hjälp och support att tillgå där alla 

som är med kan hjälpa varandra. 

Några andra kommentarer från de som redan är med i detta projekt! 
 
Att jag får extra månadslön stadigt in på min farm är helt enkelt otroligt. 

Jag har och är med i några investeringar på nätet, men detta tar priset. Har aldrig fått en sådan bra 

feed back som med detta. Dessutom när man är ny så är supporten otroligt välvillig och benägen att 

lösa problem. Jag kan verkligen rekommendera detta! 

Marianne 

 
Bra avkastning genom farming! 
Otrolig support genom andra medlemmar i communityn. Man behöver inte oroa sig hur man skall 
göra för att starta upp det hela för det finns flertalet bra filmer samt beskrivningar. Automatiserade 
utbetalningar vid blockchain som gör det enkelt och säkert. Framtidens modell gällande investeringar. 
Fick min första utbetalning 18:e Jan kl 18:55, ½ PLCU värd $7214! 
Hannu 

 
Hannu nämner i sin text att han fått ½ PLCU värd $7212, det var i januari. 
Det trevliga är att Hannu har fått ”löneförhöjning” sedan dess, men utan någon 
som helst löneförhandling. 
Han får fortfarande ½ PLCU ,samma tid varje månad.  
Men nu får han $13726 istället! 
En rätt hyfsad ”löneförhöjning” skulle jag vilja säga . 
Det beror ju givetvis på PLCU-kursen har gått upp sedan januari, rejält 
dessutom! 
Även USD-kursen har ju stigit senaste tiden, så dessa $13726 är idag värt hela 
136 000 svenska kronor per månad! 
Inte illa, speciellt då det handlar om en 100% passiv inkomst. 



 

Var med ikväll klockan 19:00 och lär dig mer om hur det här fungerar 
och hur du kommer igång: 
https://zoom.us/j/4363761606 

 
> Uppdatering gällande DeFi THRIVE passiv inkomstkälla nummer 3 kommer… 
 
Jag skrev i min förra uppdatering om passiv inkomstkälla nummer 3 som är Fast 
BNB. Där skrev jag att alla skulle vänta med detta projekt så länge då det pågår 
en större uppdatering gällande detta projekt. 
Fast BNB har fått in 195 000 medlemmar från hela världen på väldigt kort tid och 
tekniken behövdes uppgraderas för att kunna säkerställa funktionaliteten på 
sidan även i framtiden. 
 

 
 

Nu var det några ändå som var där och jag har fått en del frågor kring just Fast 
BNB.  
Vi har nu tillfälligt tagit bort tillgång till informationen som finns under 
menyvalet ”Passiv Inkomstkälla 3”. 
Uppdatering av det materialet kommer att ske så fort vi fått grönt ljus att alla 
uppdateringar är klara på Fast BNB:s sida. 
Det kommer troligtvis ske redan den här veckan. 
 
 
Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka! 
 
Mikael Eriksson 
DLC Finans 
 

 
 

 

 

https://zoom.us/j/4363761606

