Investera i Cannabiz aktier
Ett otroligt spännande företag som har båda världar av kryptovalutor & aktier.
En del vet inte vad kryptovalutor är och tror det är en fluga som försvinner och då
har företaget även aktier som man kan investera i som
de flesta vet vad det är.
Att det backas av riktiga värden är det bästa och då är det hampaodlingar i Schweiz
och snart kommer det bli i USA med.
Pre launch - cannbiz aktier
Börsen för aktier är i USA och just nu ( 10 jan 2019) kan man köpa billigt med
nyemission för endast 1 euro/styck

Vi vet att medicinsk cannabiz är väldigt hett och fler länder får legalisering.
Aktier kan man äga via Avanza och E-trade eller någon annan plattform.

Investera i Cannabiz aktier
Hur kan du köpa det?

1: Du får en länk av mig så att du kan registrera dig och få tillgång till alla våra produkter
En engångsavgift på €499
2: Du kan registrera dig GRATIS via länken men kan då inte investera utan du kan i lugn och ro
kolla din sida där du har all information
3: När du väl betalt ditt medlemskap så får du tillgång att välja vad du vill investera i.
Du får hjälp och stöd samt råd hur du kan gå vidare om du vill investera i aktier & kanske
kryptovalutor mm
Företaget har även spel & tradig samt en CBD stackinvest som man kan invitera i med 3 %
ränta på sitt kapital varje månad. Kontrakt är 12 månader och du kan ta ut varje månad eller
om du vill återinvestera.
KOPIERA LÄNKEN NEDAN!

GRATIS LÄNK TILL HEMSIDAN:
https://exervipclub.com/Landing/Index/e9f755c6-6cad-4fbd-bafab5a3c9bf9ee8

Investera i aktier eller kryptovalutor
Kontaktuppgifter:
AnneLi Källström
hemsida: investments4you.com
epost info@investments4you.com
Följ mig Instagram: @anneli.sussili
Linkedin: anneli-källström-investments4you/

AnneLi Källström
GRATIS LÄNK TILL HEMSIDAN:
https://exervipclub.com/Landing/Index/e9f755c6-6cad-4fbd-bafab5a3c9bf9ee8

