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Ticker:  ZPTC

Nätverk:  Telos, Ethereum, BSC

Maximalt antal tokens:  50 000 000

Projektvärdering:  25 000 000 USD

Initial Token Cirkulation: :  6 300 000

Initial Market Cap:  3 150 000 USD

Försäljningsmål:  2 135 000 USD
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Stor efterfrågan på Zeptacoin 
Tidigare ägarspridningsrundor av Zeptacoin 
avslutades framgångsrikt med stor efter
frågan och överteckning. Ca. 9 000 000 
 Zeptacoins såldes under sommaren 2021 i  
de första försäljningarna av den nya krypto
valutan. 

Initial Coin Offering (ICO) 
Teckningen av Zeptacoin är nu öppen. Priset i 
den publika rundan uppgår till 0,50 USD/coin. 
Teckningstiden löper till den 7 oktober 2021.

Marknadslansering – investera i musikrät-
tigheter
Under hösten kommer en rad musikrättighe
ter att listas på plattformen och Zeptagram 
kommer att lansera marknadskampanjer. 

Nysläppt musik kommer att listas på plattfor
men som ger investerare och fans möjlighet 
att investera tidigt i musikrättigheter. Tidiga 
investeringar i musikrättigheter kan ge en 
hög avkastning om låten slår igenom och blir 
en hit.

Zeptagram planerar även att lista rättigheter 
för sånger och kataloger som har varit fram
gångsrika på marknaden under flera år och 
erbjuder löpande royalty betalningar. De rät
tigheter är lämpliga för investerare och fans 
som söker en lägre risk och populär musik 
med stabil avkastning.

NFT-plattform för digital konst, souvenirer 
och gaming
Som tillägg till handelsplattformen för mu
sikrättigheter, har Zeptagram skapat en 
NFTplattform. Den kompletterar handels
plattformen eftersom den kan ge ytterligare 
inkomstmöjligheter till artisterna genom 
digitala souvenirer och konst. Med NFTs som 
komplement till musikrättigheter har Zep
tagram ett bredare erbjudande till artister i 
förhållande till konkurrenterna.

Sammanfattning

Börsnotering på BitMart
Zeptacoin kommer att listas på kryptovaluta 
börsen BitMart den 15 oktober 2021.

BitMart är en av de största börserna för 
kryptovalutor med kontor i New York, 
Singapore, Seou och Hong Kong. BitMart 
är en växande börs med ett högt anseende 
i kryptobranschen samt med en attraktiv 
kostnadsprofil. BitMart lägger stor vikt vid 
regulatoriska frågor och är ett bra långsiktigt 
val.
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Zeptagram är en blockkedjebaserad han
delsplattform där ägarna av intellektuella 
rättigheter kan tokenisera deras tillgångar 
som NFTs och dNFTs.

Zeptagrams målsättning är att bli en ledan
de handelsplats för musik och IPrättighe
ter. Tidiga investerare erbjuds möjlighet att 
investera i plattformsvalutan Zeptacoin i 
en begränsad omfattning till ett attraktivt 
pris.

Zeptagram ger artister möjligheten att 
finansiera sitt skapande och lista sina 
musikrättigheter. Musikfans och investe
rare kan investera i musikrättigheter och 
få avkastning när musiken spelas i t.ex. 

radio, tv, streamas på Spotify och Youtube 
eller används i filmer. Det är lika enkelt att 
 investera i musikrättigheter som i aktier 
tack vare Zeptagram.

Den blockkedjebaserade plattformen 
möjliggör säker och enkel spårning av rät
tigheter och distribution av royaltyintäkter 
som delas ut till ägarna av musikrättigheter 
som är listade på plattformen. Plattformen 
finns som både webbplattform och mobil
plattform för Android och IOS. Zeptacoin 
kommer att vara huvudvalutan på handels
plattformen.

Noteringen av Zeptacoin sker den 15 okto
ber 2021 på kryptovalutabörsen BitMart.

Inledning

Zeptagram är ett svenskt publikt fintech 
företag som planerar börsnotering av ak
tien under 2022. Börsnoteringen kommer 
att ge Zeptagram ytterligare tillgång till 
tillväxtkapital och möjliggöra snabb tillväxt. 
Bolaget ämnar nå 20 000 000 användare 
på sin handelsplats för musikrättigheter, 
med Zeptacoin som huvudvaluta. Bolaget 
har ett team med lång erfarenhet från 
musikindustrin. En marknadslansering av 
bolagets musikplattform pågår för närva
rande. Tack vare Zeptagram kommer en 
helt ny tillgångsklass att växa fram.

Zeptagrams vision

• Ledande börs för musikrättigheter

• Göra musik till en etablerad tillgångsklass

• 20 000 000 användare

• Etablera handel av andra IP-rättigheter

• Zeptacoin blir en ledande valuta för handel 
med musik- och IP-rättigheter
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Zeptacoin kommer att noteras på BitMart 
den 15 oktober 2021. Det bestämda note
ringspriset är 0,50 USD. Nu har du chansen 
att köpa Zeptacoin inför börsnoteringen. 

Initial Coin Offering (ICO)

Zeptagram plattformen ger allmänheten 
tillgång till investeringar i musik. En mark
nad som tidigare har varit exklusiv för större 
investerare och slutna nätverk. Denna stora 
marknad öppnas nu för allmänheten tack vare 
Zeptagram.

Plattformen ger möjlighet till allmänheten att 
investera i och handla med musikrättigheter 
precis som med andra populära tillgångar som 
t.ex. aktier och kryptovalutor.

Musikmarknaden är oerhört bred och bjuder 
på många avkastningsmöjligheter. I sin bredd 

Ledande handelsplats för  
musik- och IP-rättigheter

gällande avkastningsmöjligheter påminner den 
om aktiemarknaden genom att man kan bygga 
upp portföljer med vitt skilda avkastningska
raktär. Royaltyutbetalningar gör att musikin
vesteringar ger avkastning både via möjlig vär
deökning och löpande utdelning. Zeptagrams 
plattform betalar ut utdelningen i Zeptacoins.

Investerarna i musikrättigheter kommer att 
kunna investera i ny musik som kan ge en hög 
avkastning om den slår igenom eller i musik 
som har slagit igenom och ger stabila royal
tyintäkter. Musikrättigheter lämpar sig till 
investerare som vill ha en potential till en hög 

Den publika rundan pågår till 7 oktober. 
 Efter slutförd ICO, noteras Zeptacoin 
på kryptovalutabörsen BitMart där den 
 kommer att kunna handlas.
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avkastning och investerare som vill ha en stabil 
avkastning. Musikrättigheter är en av få alter
nativa tillgångar som kan betala ut löpande 
och relativt förutsägbara utdelningar. Därmed 
kan musikrättigheter även värderas enligt 
traditionella värderingsmodeller vilket skapar 
förutsättningar för att portföljförvaltare och 
institutioner kan komma att allokera delar av 
sitt förvaltade kapital till musikrättigheter i 
framtiden.

Musiklyssnandet växer stabilt och är inte 
konjunkturkänsligt. Musikrättigheter utgör 
därmed en bra tillgång för riskspridning i breda 
investeringsportföljer. Etablerade kataloger 
med löpande royalty utbetalningar har histo
riskt givit en hög avkastning.

Zeptagrams plattform är byggd med hög 
 säkerhetsstandard och uppfyller krav på  
kundkännedom (KYC och AML).

Apparnas användargränssnitt är enkelt, 
snabbnavigerat och intuitivt. Användarna kan 
enkelt att hitta rättigheter till salu i appen 
samt investera.

Investerare som använder Zeptacoin på 
handelsplattformen kommer att belönas med 
lägre avgifter.

Även royalties kommer att betalas ut i Zepta
coins. När royalties utbetalas från Performing 
Rights Organisations till Zeptagram, kommer 
Zeptagram distribuera medlen kvartalsvis 
i Zeptacoins till plånböcker innehållande 
 musiktokens som har skapat det värdet.

Zeptagram har en internatonell Legal opinion 
och ett Whitepaper

Zeptagrams plattform är uppbyggd på Telos blockchain som 
i sin tur är uppbyggd på EOSIO teknologin. EOSIO är en av 
de snabbaste blockchain programvarorna på marknaden och 
oerhört energieffektiv vilket innebär att Telos blockchain 
använder en bråkdel av energin jämfört med de mest väl
kända blockkedjorna. Transaktioner på Telos blockkedjan är 
dessutom flerfaldigt snabbare än på de största blockkedjorna 
samt kostnadsfria. Telos kan kallas ett grönt blockchain.

Energi- och  
kostnadseffektiv blockchain
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NFTs merchandise example

Sånger/Remix Album

Merchandise

T-shirts

Zeptagram har precis färdigställt en 

NFTplattform som ger användarna 

möjlighet att skapa NFTs och handla 

dem på plattformen. Plattformen 

 möjliggör för artister att skapa digitala 

konstverk och sälja dem till allmänhe

ten. Framöver kommer användarna på 

NFTplattformen att kunna använda 

NFT-plattform lanserad

Zeptacoin som en av handelsvalu

torna på plattformen. NFTplatt

formen kommer att vara separerad 

från handelsplatsen för musik. Den 

kommer att kunna användas av 

bl.a. bildkonstnärer, idrottslag men 

även musikbranschen som en del 

av deras merchandise verksamhet.
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Biljetter

Exklusiva videos

Omslag

Böcker

Speciella rättigheter

Autografer
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Musikrättigheter och NFTs kan marknads
föras till både fans och investerare. Digital 
konst, souvenirer och andra kringproduk
ter som kan ha samlingsvärde är förstås 
av intresse utöver musikrättigheter som 
betalar ut royalties. Eftersom artister har 
många följare och fans i sociala medier, 
kan musikrättigheter och musikbaserade 
NFTs fånga stor uppmärksamhet bland 
fans. Musikbaserade smarta kontrakt är 

Marknadsstrategi

Roadmap
2017

Prototyp byggd på 
Bitcoin blockchain

2018
Alphaversion byggd på 

Ethereum blockchain

2018-19
Finansiering VGR 
och GU Ventures

2019
Betaversion utvecklad 

på Telos blockchain

2020
Betaversion live

Q1 2021
Pre-IPO Zeptagram

Q2 2021
NFT plattform live

Pre-sale Zeptacoin

Q3 2021
Marknadslansering musik 

handelsplattform
Marknadslansering NFT-
plattform ICO Zeptacoin

Q4 2021
Cross-Chain NFT bridges

Etablering i USA
Q1 2022

Nya verktyg och funktioner 
på plattformar

Q2-Q4 2022
Etablering i Japan

Marknadsexpansion
IPO

Börsnotering av 
bolaget Zeptagram

även PRvänliga eftersom musik engagerar 
många människor.

Då musikrättigheter och NFTs är PRvän
liga förväntar vi oss betydande mediaupp
märksamhet samt delning i sociala medier. 
Användarna kommer att uppmuntras till 
att dela information till sina kontakter för 
att hjälpa artisterna att uppnå sina mål och 
förbättra förutsättningarna för sina inves
teringar.
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Primär
Marknad

Marknadsplatser

Marknadsavgifter

NFT
Skapare

Klassisk NFTs dNFTs

Insamlingsavgifter

SäljareKöpare

Token-verktyg och intäktsflöde

Tokenomics

Presale – 10% (5 000 000)

Strategiska investerare – 2%  
(1 000 000)

Privat runda  6% (3 000 000)

BitMart & Publik runda – 0,8% (400 000)

Team & Rådgivare – 18,4% (9 200 000)

Partners – 5% (2,500,000)

Fond för utvecklingscommunity – 5% 
(2,500,000)

Likviditetsfond – 30% (15,000,000)  

Staking – 15% (7,500,000)  

Reserv – 7,8% (3,900,000)

Totalt antal tokens – 50 000 000 

Pre-sale 

Strategiska investerare

Privat runda

Publik runda
BitMart &

Team & Rådgivare

Likviditetsfond

Staking

Reserv

Fond för utvecklingscommunity

Partners
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Frågor och svar

HuR köPER MaN ZEPTaCOIN?

1. Det enklaste är att använda Formogram för att   

     göra sin anmälan. 

2. Man kan även anmäla sig genom Tstarter, en  

     investeringsplattform för kryptovalutor. Mer   

     information om hur du använder T-starter finns  

     på Zeptacoin.com.

VaR FöRVaRaR MaN ZEPTaCOIN?

Zeptacoins kan förvaras i Zepta wallet eller i en 

Telos wallet.

Vad HäNdER OM MaN gLöMMER kOdEN 
TILL SIN PLåNbOk?

Om man använder Zeptagram wallet, kan Zepta

gram återställa lösenordet. Om Zeptacoins befinner 

sig i en annan wallet, behöver man komma ihåg sitt 

lösenord för att Zeptacoins inte ska gå förlorade.

Vad kaN ZEPTaCOIN aNVäNdaS TILL?

Med Zeptacoin kommer man att kunna handla 

musikrättigheter och NFTs på Zeptagrams 

 handelsplattformar.

HuR SäLjER MaN ZEPTaCOIN?

Från 15 oktober kan du sälja, trada och köpa 

 ytterligare Zeptacoin på BitMart börsen.

NäR kOMMER NOTERINgEN aV ZEPTaCOIN 
aTT SkE?

Noteringen av Zeptacoin sker 15 oktober 2021.

VaRFöR FINNS dET LOCk-uP?

Det är en standardprocedur på kryptomarknaden 

när man erbjuder kryptovalutor i tidiga rundor 

inför en ICO till ett betydligt lägre pris.

KEy METRICS 
Symbol:  ZPTC 

Nätverk:  Telos, Ethereum, BSC 

Total tillgång:  50 000 000 

Projekt vädering:  $25 000 000 

Initial token cirkulation:  6 300 000 

Initialt marknadsvärde:  $3 150 000 

Total försäljning (alla rundor):  $2 135 000  

SEED ROUND 
Seed round - Slutsåld

Tokens sålda   5 000 000

Fritt för handel:  500 000

Lock-up: 10% släpps omgående och 10% varje kvartal

STrATEGIC rouNd 
Strategic round – Slutsåld

Tokens sålda 999 692

Fritt för handel:  99 969

Lock-up: 10% släpps omgående och 10% varje kvartal

PrIvATE rouNd (T-STArTEr)  
[INvESTErArE] 
Private round – Slutsåld 

Tokens sålda  3 000 000 

Fritt för handel:  300 000

Lock-up: 10% släpps omgående och 15% varje kvartal

BITMArT & PuBLIC rouNd 
Mål:  $185 000  

Pris:  $0.35 - 0.50 

Allokerade tokens:  400 000 

Lock-up: 100% fritt för omgående handel 


