
Zeptagram Will Empower Musicians by
Allowing Them to OWN Their Publishing Rights
Innovative trading platform helps artists monetize publishing rights using
distributed ledger technology

LONDON, January 14, 2020 (Newswire.com) - No application or

digital service has ever cracked the riddle of how to fairly

compensate musicians for their work, from Napster to iTunes to

Pirate Bay to Spotify.

None of those platforms ever used blockchain to address the problem, though.

That's exactly what Zeptagram is now trying to do via an innovative trading platform that allows

buyers and sellers to exchange music rights like shares of stock on NASDAQ. The prime audience is

musicians who might want to monetize their work by selling, say, a partial ownership stake in a

composition while retaining majority interest  -  and, thus, creative control.

It's a best-of-both-worlds use-case that just isn't supported by the music industry's existing method

of auctioning rights, which dates back decades and tends to create winner-take-all outcomes that

leave artists disillusioned.

According to a report from Citigroup, out of the music industry's $43 billion revenue in 2017, only $5

billion actually went to composers. The rest went to distribution services like radio stations, online

platforms, and record labels.

When rights to a piece of music change hands, matters can get particularly messy under the

current system. Think of the famous incident in which The Beatles lost their entire song catalog to a

bid by Michael Jackson, for example. His estate still controls the catalog to this day, sometimes

putting Beatles songs to uses the two living band members don't necessarily agree with.

Such horror stories were what Zeptagram's co-founders, Christina Löwenström and Johan Forsman

Löwenström, had in mind when they created Zeptagram. As respected musicians themselves in

their native Sweden, they knew firsthand artists' common complaints about music publishing.

"The music industry is really dying for blockchain solutions in many ways," said Christina,

Zeptagram's CEO. "This is a real game-changer that creates better incentives for everyone  -  the

artists, the fans, and the labels."

On the Zeptagram platform, which launched on Oct. 1, artists can also do crowdfunding and share

royalties proportionally with partial rights holders via smart contracts. The system's native token to

accomplish all this is the ZeptaCoin, which utilizes the public Telos blockchain.

On the "buy-side" of the market, as Wall Streeters would say, Zeptagram is meant to be attractive to

music lovers and non-musician investors, including many who are effectively shut out of the

existing proprietary system for trading music rights.

Zeptagram’s platform is already available on the web and Android and iOS devices. The company is
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För potentiella användare – vad är Zeptagram?
– Namnet kommer ifrån en symbol som användes av 
alkemister, och precis som dem vill vi presentera en 
ny metod för att skapa guld av bly, metaforiskt. Det 
är en tradingplattform för musikrättigheter, baserat 
på blockchain (blockkedjor), ett transparent, säkert 
och decentraliserat uppgiftsregister för att identifiera 
ägandeskap.

Vilken är målgruppen?
– Vi ser plattformen som ett power tool för hela musik-
industrin, det är ett verktyg för alla involverade grupper. 
Fans, artister, kompositörer och upphovsrättspersoner. 
Ett skivbolag kan använda Zeptagram för att promota 
en ny artist, eller för att ta in kapital för att lansera den 
från första början. Ett band eller en artist som inte har 
backning från ett skivbolag kan finansiera en skiva, och 
de som jobbat i branschen länge kan dryga ut sin pensi-
on. Det passar också folk som är intresserade av trading 
i allmänhet, och om du är ung, musikintresserad och 
vill starta ett förlag så kan du komma åt rättigheter som 
inte är så dyra ännu i ett tidigt stadium. Men framförallt 
kan man sälja sina rättigheter, och alla är välkomna.

– Vi vill nå ut till musiker och kompositörer och ge dem 
ett verktyg för att kunna använda sin fanbase, sina Fa-
cebook-följare och allt det där för att skapa ett värde, 
istället för att det bara är skivbolagen som använder 
detta åt dem.

Vad var startskottet för Zeptagram?
– Inom startup-världen brukar man fråga ”what’s the 
pain?” I det här fallet gick musikbranschen lite sådär. Vi 
tänkte: Vad finns det för värden och hur kan man för-
bättra dem? Vi kontaktade Stockholms auktionsverk 
och frågade om de hade lust att sälja rättigheter på 
auktion, och de tyckte att det var spännande.

– När jag bodde i London fick jag reda på att David 
Bowie börsnoterat några av sina skivor. När Manches-
ter United börsnoterades strax efteråt kom det in mas-
sa nya pengar till fotbollen. Jag tänkte att det finns så 
många lyssnare men pengarna står vid sidan av bran-
schen, så vi ville bjuda in kapitalet som finns hos fans 
och investerare. Musikrättigheter har inte riktigt expo-
nerats för marknaden, och då finns inget värde. En låt 
med en royaltyhistoria som tickar på varje år ger mer 
ränta än banken – ett sådant kapital skulle kunna finnas 
i musikbranschen! Då finns det plötsligt en möjlighet 
till mer pengar för unga människor och skivbolag.

Hur har responsen från musikbranschen 
varit än så länge?
– Från början var det lite motstånd, du får komma ihåg 
att vi kommer från en position där vi var tvungna att 
berätta att detta inte var kriminellt! Dessutom fanns en 
idé om att inte vilja sälja sina rättigheter; det är svårt att 
separera de ideella från de ekonomiska. Men de ideella 
rättigheterna är de konstnärliga, de kan ingen ta ifrån 
dig. De ekonomiska rättigheterna säljs så fort man blir 
förlagd, så vi gör bara något som alltid har skett på en 
större skala. I och med EU-direktivet kring upphovsrätt 
så finns det en större förståelse och folk är positiva. Vi 
har haft med oss Musikerförbundet från början och de 
har sett plattformens potential.

Vilka musiker samarbetar ni med idag?
– Ninos Danka, Melisha Linnell, César Vidal (Caesars), 
Jon Lyster, Peter Pan, Tapefly, Tentakel och Snowy 
Shaw (Mercyful Fate, Dream Evil, Therion m.fl.). 
Vi har pratat mycket med amerikaner som är jätte-
intresserade, jag kan inte säga några namn ännu 
men det börjar bli jättekul! 

Vad har Zeptagram och andra liknande platt-
formar för potential i framtiden?
– För det fösta så adresserar vi globalt, det är 
så fräckt att tjänsten är så decentralise-
rad. Artisten gör allting själv, laddar 
upp sina rättigheter och registrerar 
allt, oavsett var de befinner sig, så 
man kan registrera sig hos STIM 
med ett konto i Afrika. För det andra 
är det ett sätt att hjälpa folk som vanligt-
vis inte kan få finansiering – och oavsett 
vad just vi lyckas med så går det inte att 
stoppa den här vågen, det är dit musik-
branschen rör sig.

Finns det en potential för att för-
ena människor?
– Just det, idag är det intressen som 
håller ihop människor mer än att man 
till exempel kommer från samma stad. 
Med Zeptagram kan musiker job-
ba mot sin fangrupp och integrera 
dem i sin community för att finan-
siera turnéer, skivsläpp … det blir ett 
enda gäng som älskar musiken, och 
det är både väldigt lokalt samtidigt som 
det är globalt.

Hur kommer man igång?
– Ladda ner appen! Testa och återkom gärna med in-
put, vi har lagt ut en produkt men är helt inställda på 
att utveckla den. Du kan handla med vanliga bankkort, 
men om du köper vår interna valuta Zeptacoin och an-
vänder den så slipper du bankens kortavgifter. Du kan 
också använda kryptovalutan telos, om du har det från 
någon annanstans. Men du behöver inte kunna något 
om blockkedjor eller kryptovalutor, det räcker att du 
är intresserad av musik – vi tillhandahåller verktyget. 
Rättigheterna laddas upp i desktop-versionen, och 
man använder appen som finns till Android och iOs 
för att köpa.

SPONSRAD ARTIKEL

Z E P T A G R A M  Ä R  R E D O 
A T T  R E V O L U T I O N E R A 
M U S I K I N D U S T R I N

AV: JESPER ROBILD

ZEPTAGRAM GRUNDADES AV CHRISTINA LÖWENSTRÖM OCH JOHAN FORSMAN LÖWENSTRÖM EFTER EN 
BRAINSTORMING-SESSION KRING EN FRÅGA: HUR KAN VI ÖPPNA DEN STÄNGDA MARKNADEN FÖR MUSIKRÄTTIGHETER 
OCH GE TILLBAKA MAKTEN TILL VÄRLDENS ALLA MUSIKER? FÖRETAGETS LEDNING HAR ÖVER 50 ÅRS SAMLAD 
ERFARENHET AV FINANSTEKNOLOGI, MARKNADSFÖRING OCH INTE MINST MUSIKINDUSTRIN. GAFFA HAR PRATAT 
MED CHRISTINA LÖWENSTRÖM OM DEN BANBRYTANDE PLATTFORMEN, IDÉN OCH APPEN ZEPTAGRAM.



Riktig journalistik gör skillnad. Prenumerera Logga in

Nyheter Ekonomi Sport Kultur Ledare Debatt Video

I studion i Änggården har många kända låtar producerats. Johan Forsman Löwenström har jobbat som
producent sedan 80-talet. Nu driver han och Christina Löwenström Zeptagram. Bild: Lisa Thanner

1/3

Bolaget som vill förändra
musikbranschen
Ekonomi • Genom Zeptagram ska vem som helst kunna köpa rättigheterna till

sina favoritartisters musik.

– Vi tror att det här kommer förändra musikbranschen, säger Christina

Löwenström, grundare av bolaget.

ANNONS
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ZZeeppttaaggrraamm  sskkaa  rrööjjaa  uupppp  ii  mmuussiikkddjjuunnggeellnn
––  mmeedd  hhjjäällpp  aavv  bblloocckkkkeeddjjaann
Av SOPHIA SINCLAIR  | söndag 28 januari 2018 kl. 08:00 | 

Målet är att öppna upp den stängda rättighetsmarknaden för musik.
Med hjälp av blockkedjan tänker Zeptagram skapa en egen börs för
intellektuella rättigheter. ”Tiden har vuxit med oss och våra idéer”, säger
medgrundaren Christina Löwenström.

Spotify har ett förväntat börsvärde på 160 miljarder kronor – ändå har
streaminggiganten inte lyckats vinna slaget om musikrättigheterna. Nu vill

Christina Löwenström, medgrundare av Zeptagram. Foto: Jesper Frisk
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Zeptagram vill låta dig köpa
rättigheterna till dina favoritlåtar

16 okt 2017, kl 17:34

Christina Löwenström, medgrundare av Zeptagram. Foto: Jonas de Lange.

Skulle du vilja investera i din favoritartists musik? I framtiden kan det bli
verklighet.

! DELA PÅ FACEBOOK

" DELA PÅ TWITTER

DELA PÅ LINKEDIN

Jonas de Lange
Reporter

Att säga att musikbranschen har pressats hårt av digitaliseringen är
knappast någon överdrift.

I princip alla, förutom vinylnördarna, har slutat köpa skivor och
ersättningen från streamingtjänsterna har varit hopplöst låg för
mindre etablerade artister. Även om Spotify och de konkurrerande
musikstreamingtjänsterna numera genererar stora intäkter för
industrin i stort.

ZEPTAGRAM

#

Läsarundersökning – En snabb fråga till dig
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Zeptagram Launches a Blockchain
Powertool for Trade of Music Rights
Pressmeddelande   •   Sep 19, 2019 09:00 CEST

Zeptagram started with an incredible brainstorming session that asked a very simple question; How can we open up
a closed market for music rights and give back power to music creators all over the globe?

There and then a journey began to offer composers and IP-owners a fair and transparent platform, to easily monetize
new or existing songs.

The science behind this Earth-shattering platform lies in its simplicity – Zeptagram tokenizes music rights and have
created a platform where the tokens can be traded. A powertool for the music industry.

In other words it allows the rightful-owner to offer song shares for investment to fans, investors and traders through

Zeptagram

Zeptagram Launches a Blockchain Powertool for Trade of Mus... http://www.mynewsdesk.com/se/guventures/pressreleases/zept...
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