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Syfte 

Syftet med EHLCOIN är att tillgodose världen med en bättre elektronisk valuta 

● Med bättre avser vi att lösa problem som vi ser att dagens valutor har.  
● Möjlighet att spara och tjäna pengar för privatpersoner och företag. 
● Möjlighet att skapa en bättre värld, utifrån vår ideologi:  

○ Investera i grön teknik. 
○ Renare miljö.  
○ Minska fattigdom.  

Produkttyp 
Digital valuta, kryptovaluta, e-valuta.  
 
 

Om EHLCOIN 
EHLCOIN är en digital valuta som är till för att skapa fördelar som: 

● Mindre inflation. 

● Lägre transaktionsavgifter. 

● Rabatter och återbäring hos partners. 

● Snabbare köp. 

● Möjlighet att skicka pengar över hela världen snabbt, säkert och till ett lägre pris. 

● Säkrare betalmedel, säkerhet mot stöld. 

● Överföra pengar till alla som har en mobil i Sverige, snart hela världen. 

 

2 



Logotype  

 

 

Konceptuell bild: vad gör vi? 
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Produktens tekniska aspekter 
EHLCOIN är en centraliserad e-valuta, som ges ut av Simon Blomqvist EHL.nu / 
Ehandelslösningar.se  
Människor kan hantera sina tillgångar EHLCOINs genom administration via vår webbsida ehlcoin.com 
eller via våra appar för Android och iOS (smartphones). Alla tillgångar lagras av EHL. Genom ditt 
användarnamn, lösenord och pin kod kan du få access till dina tillgångar EHLCOINs.  
Du kan skicka tillgångar till någon annan person genom Transfer assets / Pay funktionen och uppge 
mottagarens mobil nr och e-mail adress. Mobilnr är kontot och email används för kvitto på 
transaktionen. Du kan även när du loggat in se ditt saldo, hur många EHLCOINs du har.  
Det finns en Dashboard där ens Balans/Saldo visas.  
 

Så här ser appen ut på iPhone  
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Så här ser Pay funktionen ut på webben ehlcoin.com  
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Huvudmenyn i appen och dess funktioner  
Dashboard: Överblick med saldo och senaste in och utgående transaktionerna.  
 
Payment: Klickar man på för att skicka EHLCOIN till en annan person. (Betalfunktion). 
 
Discount club - en rabattklubb tjänst för företag att annonsera ut kampanjer i med lojalitetsprogram.  
 
Discount Map: Här kan man se företag med rabatt och EHLCOIN butiker som tar emot betalning 
med EHLCOIN.  
 
About Us: Här kan man se några av de som arbetar på EHLCOIN.  
 
Change Pin?: Här byter du din kod som du verifierar transaktioner med. detta är en 6 siffrig numerisk 
kod.  
 
Logout: För att logga ut från appen, loggar du inte ut förblir du inloggad och kan se saldo samt in och 
utgående transaktioner. Dra bara fingret neråt så uppdateras innehållet i appen.  
 

 
  

6 



Transaktioner  
In och utgående transaktioner är mer detaljerade så man ser vem pengarna går till.  
Inkommande transaktioner är gröna och utgående transaktioner är röda för att man enkelt ska skilja 
mellan dem. Genom att både tel nr och e-mail visas så är det också lätt att se att transaktionen gått 
rätt. Kvitto på transaktionen skickas till mottagarens email.  
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Betala med appen  
Payment: Klickar man på för att skicka EHLCOIN till en annan person. (Betala funktion). 
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Bekräftelse på lyckad betalning  
 

 

Problemen som EHLCOIN avser att lösa 
Internationella betalningar snabbt, säkert och kostnadseffektivt.  
Lokala betalningar, snabbt, säkert och kostnadseffektivt.  
Sparar pengar för konsument och företagare.  
Minskar risk för stöld av pengar.  
Möjlighet att skapa en bättre värld, utifrån vår ideologi. Renare miljö, investera i grön teknik, minska 
fattigdom m.m. Fortsätta att investera i innovationer för en bättre värld som kan ge avkastning till alla 
de som tror på oss.  
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Hur den ska hantera dem 
Internationella betalningar snabbt, säkert och kostnadseffektivt sker genom att allt är digitalt och 
modernt. Genom att valutan skickas via internet med ljusets hastighet går det fort och inom år 2023 
så räknar man med att minst 95% av jordens befolkning har en smartphone och internet, i dagsläget 
har över 3,8 miljarder människor internet och kan använda EHLCOIN.  
 

En beskrivning av grundare och personer i EHL 
Grundare samt VD är Simon Blomqvist som ägnat hela sitt liv till innovation och it-tjänster med stor 
kunskap och passion för ekonomi, så stor att jag inte kunde låta bli att göra en egen valuta med 
ambition att göra en bättre värld. Jag har genom många års arbete byggt upp en gedigen kunskap om 
att driva IT tjänster och kommersialisera dem. Vi har idag kompetenta medarbetare över flera 
kontinenter. Vi har utvecklat och skött driften för flera tusen webbshoppar genom åren. Simon 
Blomqvist äger och förvaltar Ehandelslösningar.se (EHL) som levererar e-handel, kassasystem och 
IT-tjänster till Svenska företag.  
 
Finansieringen av EHLCOIN görs av initialt helt av Simon Blomqvist.  
Simon Blomqvist gör detta utan lån. Simon Blomqvist tillgångar är: 3 miljoner kronor.  
Två stycken företags engagemang.  
Inga skulder hos kronofogden eller ekonomiska anmärkningar finns. UC har givit Simon Blomqvist 
högsta kreditvärdighet som en enskild firma kan få.  
 

Distributionsstrategi 
Arbetar man med tjänster och försäljning är oftast den svåraste biten försäljning (distributionsstrategi), 
hur man når marknaden.  
Hur får man miljoner människor att ta till sig något?  
Vi tror på att skapa något fantastiskt som många människor vill sprida och investera i.  
Vi har redan sett att folk älskar iden med EHLCOIN och dess möjligheter.  
Nu när apparna växer fram och har börjat fungera är det än fler som blir intresserade och vill 
investera.  
Genom våra smarta strategier för tillväxt tillsammans med våra partners så har vi möjlighet att nå en 
enorm tillväxt. Varje person i hela världen kommer kunna få EHLCOIN som bonus när de går in i 
EHLCOIN. Denna typ av explosionsartad tillväxt kan bara hittas i datorspelsvärlden och sociala 
medier som Facebook. 
 
Om något är gratis, gör att du sparar och tjänar pengar så tror vi på tillväxt. Detta är några saker vi 
kan erbjuda användarna för att använda EHLCOIN appen. Företag kan spara enorma mängder 
pengar på att använda EHLCOIN och på att tipsa andra företag om att göra samma sak.  
Det finns möjlighet för EHLCOIN i stor skala att bespara världens befolkning mångmiljardbelopp 
dagligen på att gå över till EHLCOIN.  
 
Genom att ge utvalda användare/investerare egna undersidor till EHLCOIN.com så tjänar de pengar 
på att marknadsföra sin undersida.  
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Ex: www.ehlcoin.com/Simon här får man en EHLCOIN för varje unik besökare som besöker just 
denna adress. Detta gör att flera personer och företag gör reklam för EHLCOIN.  
 
Genom digitala och pappers visitkort skapar vi medvetenhet och synlighet.  
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Finansiering  
 
Vi självfinasierar vår tillväxt tills vidare med eget kapital. 
Sedan har vi strategier för att växa från nedan områden.  
 
Tio kapital inkomst strömmar  
 

1. Egenfinansiering från Simon Blomqvist (EHL) 
 

2. Försäljning av valuta EHLCOIN  
 

3. Försäljning av IT-tjänster och kassasystem  
 

4. Annonsintäkter  
 

5. Transaktionsavgifter (Internationella betalningar och lokala) 
 

6. Lokala växlingskontor (butiker MyWay, 7-eleven, caféer) 
 

7. Bank licenser  
 

8. Investerare  
 

9. Börsintroduktion  
 

10. Vinst från framtida innovativa vinstdrivande projekt inom men inte begränsat till 
it-tjänster, appar, egen app-store, e-handel, ren energi, solceller, fabriker, ex 
cykelfabrik, el-cykelfabrik. fabrik för smarta elfordon. investering i fastigheter och 
mark, grossistverksamhet. Syftet med detta är att skapa en bättre och renare värld, 
ha roligt och skapa stabilitet och avkastning till EHLCOIN och våra partners.  
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EHLCOIN VD Simon Blomqvist 
 

 
 
 
Email info@ehl.nu  
Mobil 0735307474 
Swish nr för att köpa valuta 0735307474 
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Vill du investera i EHLCOIN? 
Köp EHLCOIN genom att Swisha till 0735307474 (Simon Blomqvist grundare och ägare 

ev EHLCOIN). 

Varje EHLCOIN kostar 1 kr st, Du kan Swisha 100 kr och uppåt. 

Swishar du 1 000 kr får du 1 000 EHLCOIN + bonus 250 visitkort. 

Swishar du 2 000 kr får du 2 000 EHLCOIN + bonus 250 visitkort + T-Shirt. 

Swishar du 10 000 kr får du 10 000 EHLCOIN + bonus 500 visitkort + T-Shirt  + ett års 

reklam i appen. 
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Så fungerar det 
När du köpt EHLCOIN genom att Swisha så får du ett SMS från 0735307474 med kvitto 

på ditt valuta köp. Du kommer få ett konto så du kan logga in på vår hemsida och 

hantera dina EHLCOIN. Vill du registrera ett gratis konto går det bra att göra det i våra 

appar. Det ser ut så här: 

 
 
Password används när du loggar in och Transaktions PIN används för att signera 
betalningar precis som när du signerar med mobilt bankid.  
 
Vill du logga in på ditt konto gör du det i våra appar eller på hemsidan via 
https://ehlcoin.com/login/ 
 
Här kan du se ditt saldo, dina transaktioner och överföra pengar till andra personer.  
 
Video hur man betalar med EHLCOIN 
https://ehlcoin.com/hur-man-betalar-med-ehlcoin/   
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Fler resurser på vår hemsida 
 
Läs mer om vårt koncept för tillväxt  
https://ehlcoin.com/koncept-for-tillvaxt/  
 
Investor relations 
https://ehlcoin.com/investor-relations/  
 
Video hur man betalar med EHLCOIN 
https://ehlcoin.com/hur-man-betalar-med-ehlcoin/  
 
Logga in på ditt EHLCOIN konto på vår hemsida:  
https://ehlcoin.com/login/ 

Hemsida  
https://ehlcoin.com/  
 
 
 
All information i denna PDF är skyddad av upphovsrätt till EHLCOIN.  
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