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Zeptacoin kommer att användas för att handla 
musik- och andra IP-rättigheter på Zeptagrams musik
handelsplats och NFT-plattform. I takt med ökad
användning av bolagets plattformar kommer efterfrågan
på Zeptacoins att öka. Zeptacoin kommer att bli en
ledande valuta för handel med musik- och IP-rättigheter.

Inledning

Zeptagram är en blockkedjebaserad handelsplattform där ägarna av intellektuella
rättigheter kan tokenisera deras tillgångar
som NFTs och dNFTs.

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.

Zeptagrams målsättning är att bli en ledande handelsplats för musik- och IP-rättigheter. Tidiga investerare erbjuds möjlighet att
investera i plattformsvalutan Zeptacoin i
en begränsad omfattning till ett attraktivt
pris.

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

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

Noteringen av Zeptacoin är planerad till
senast november 2021.

Zeptagrams vision
Zeptagram är ett publikt bolag med mål• Ledande börs för musikrättigheter

sättningen att börsnoteras under 2022,
dock senast under 2023. Börsnoteringen

• Göra musik till en etablerad tillgångsklass

kommer att ge Zeptagram tillgång till

• 20 000 000 användare

expansionskapital och möjliggöra en snabb

• Etablera handel av andra IP-rättigheter

tillväxt.

• Zeptacoin blir en ledande valuta för handel
med musik- och IP-rättigheter
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Pre-sale
Zeptacoin erbjuds ut i en begränsad upplaga till en begränsad krets inför ICO (Initial
Coin Offering). Intäkterna från Zeptacoins
pre-sale kommer att användas för att lansera en mer omfattande ICO-kampanj.

ICO inleds i augusti och är försäljningsrundan
inför noteringen av Zeptacoin.
ICO kommer att erbjudas till en större krets
investerare globalt och förväntat pris i samband med ICO är 0,35-0,50 USD.

Priset per Zeptacoin i pre-sale uppgår till
0,15 USD.

Efter avslutad ICO kommer Zeptacoin att
listas på en börs för kryptovalutor.

Ledande handelsplats för musikoch IP-rättigheter
gällande avkastningsmöjligheter påminner den
om aktiemarknaden genom att man kan bygga
upp portföljer med vitt skilda avkastningskaraktär. Royaltyutbetalningar gör att musikinvesteringar ger avkastning både via möjlig värdeökning och löpande utdelning. Zeptagrams
plattform betalar ut utdelningen i Zeptacoins.

Zeptagram plattformen ger allmänheten
tillgång till investeringar i musik. En marknad 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.

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 royaltyintäkter. Musikrättigheter lämpar sig till
investerare som vill ha en potential till en hög

Musikmarknaden är oerhört bred och bjuder
på många avkastningsmöjligheter. I sin bredd
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avkastning och investerare som vill ha en stabil
avkastning. Musikrättigheter är en av få alternativa 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.

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 Zeptacoins. 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.

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 historiskt givit en hög avkastning.

Zeptagram har en internatonell Legal opinion
och ett Whitepaper

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

NFT-plattform lanserad
Zeptagram har precis färdigställt en

Zeptacoin som en av handelsvalu-

NFT-plattform som ger användarna

torna på plattformen. NFT-platt-

möjlighet att skapa NFTs och handla

formen kommer att vara separerad

dem på plattformen. Plattformen

från handelsplatsen för musik. Den

möjliggör för artister att skapa digitala

kommer att kunna användas av

konstverk och sälja dem till allmänhe-

bl.a. bildkonstnärer, idrottslag men

ten. Framöver kommer användarna på

även musikbranschen som en del

NFT-plattformen att kunna använda

av deras merchandise verksamhet.
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Timing
Det senaste årets ökade intresse för NFTs
har gjort att artister världen över har
uppmärksammat marknadens efterfrågan
på musikrättigheter och andra konstverk.
Artister har i spåren av Covid-19 även
insett behovet av nya intäktsströmmar.
Platformen kommer att kunna vara en ett
verktyg för musikbranschen och idrottsvärlden att skapa fler digitala merchandise
och därmed fler intäktskällor.

Energi- och
kostnadseffektiv blockchain
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 välkända blockkedjorna.
Transaktioner på Telos blockkedjan är dessutom flerfaldigt snabbare än på de största blockkedjorna samt kostnadsfria. Telos kan
kallas ett grönt blockchain.

Om Zeptagram
derna att presentera marknadskampanjer
tillsammans med artister. En helt ny tillgångsklass kommer att växa fram tack vare
Zeptagram. Bolaget uppfyller grundförutsättningar för en börsnotering och kommer
att inleda börsnoteringsprocessen under
2022. Med bolagets publika status, ca.
400 aktieägare och ett stort intresse från
kapitalmarknaden, finns det goda förutsättningar för att finansiera fortsatt tillväxt
och teknisk utveckling.

Zeptagram är ett publikt svenskt fintechbolag som kommer att börsnoteras senast
under 2023. Bolaget har som målsättning
att nå 20 000 000 användare på sin handelsplattform för musikrättigheter. Zeptacoin kommer att vara plattformvalutan.
Bolaget har ett team med stor erfarenhet
från musikbranschen. Just nu pågår marknadslansering av bolagets musikplattform.
Bolaget kommer under de närmaste måna-
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Marknadsstrategi
Zeptagram plattformen kommer att marknadsföras tillsammans med artister till bl.a.
deras fans på sociala medier. Tack vare att
många artister har en stor räckvidd på sociala medier kan många potentiella användare nås snabbt. Vi siktar på att ta ledning
inom en än så länge outforskad marknad
inom NFT i Sverige och framöver bibehålla
en ledande roll.

Produkten är PR-vänlig eftersom musik
engagerar många människor. dNFTs som
listas på plattformen kommer att bli omskrivna i media. Användarna kommer att
uppmanas att sprida information till sina
kontakter, bl.a. för att hjälpa artister att nå
sina mål och förbättra förutsättningarna
för sina egna investeringar.

Roadmap
2018-19

2017

Finansiering VGR
och GU Ventures

Prototyp byggd på
Bitcoin blockchain

2018

Alphaversion byggd på
Ethereum blockchain

2020

Betaversion live

Q3 2021
Marknadslansering musik
handelsplattform
Marknadslansering NFTplattform ICO Zeptacoin

Q1 2021
Pre-IPO Zeptagram
Q2 2021
NFT plattform live
Pre-sale Zeptacoin

2019

Betaversion utvecklad
på Telos blockchain
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Q2-Q4 2022
Etablering i Japan
Marknadsexpansion
IPO
Börsnotering av
bolaget Zeptagram

Q4 2021
Cross-Chain NFT bridges
Etablering i USA
Q1 2022
Nya verktyg och funktioner
på plattformar

Token-verktyg och intäktsflöde
NFT
Skapare

Klassisk NFTs

dNFTs

Primär
Marknad
Marknadsplatser

Insamlingsavgifter

Marknadsavgifter

Köpare

Säljare

Tokenomics
Totalt antal tokens – 50 000 000
Pre-sale – 10% (5 000 000)

Reserv

Strategiska investerare – 2%
(1 000 000)
Privat runda - 6% (3 000 000)

Pre-sale
Strategiska investerare

Staking

Privat runda
Publik runda

Publik runda – 0,8% (400 000)
Team & Rådgivare – 18,4% (9 200 000)
Partners – 5% (2,500,000)

Team & Rådgivare

Fond för utvecklingscommunity – 5%
(2,500,000)
Likviditetsfond – 30% (15,000,000)
Staking – 15% (7,500,000)

Likviditetsfond

Reserv – 7,8% (3,900,000)

Partners
Fond för utvecklingscommunity
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Ticker:

ZPTC

Maximalt antal tokens

50 000 000

Projektvärdering

25 MUSD

Initial Token Cirkulation:

6,300,000

Initial Market Cap: 		3,15 MUSD (baserat på 0,50 USD/Zeptacoin)
Pris/coin

0,15 USD

Försäljningsmål

2,15 MUSD

Lock-up villkor10% får säljas fritt, därefter 10% varje kvartal

Frågor och svar
Hur köper man Zeptacoin i pre-sale?

Vad kan Zeptacoin användas till?

1. Det enklaste är att använda Formogram för att 		
göra sin anmälan. Den möjligheter är endast till 		
för svenska investerare.

Med Zeptacoin kommer man att kunna handla
musikrättigheter och NFTs på Zeptagrams
handelsplattformar.

2. Man kan även anmäla sig genom T-starter, en
investeringsplattform för kryptovalutor. Mer 		
information om hur du använder T-starter finns
på Zeptacoin.com.

Hur säljer man Zeptacoin?
När Zeptacoin noteras på en börs för kryptovalutor kommer man att kunna sälja Zeptacoin.

Var förvarar man Zeptacoin?

När kommer noteringen av Zeptacoin
att ske?

Zeptacoins kan förvaras i Zepta wallet eller i en
Telos wallet.

Noteringen av Zeptacoin är planerad till Q4 2021.
Varför finns det lock-up?

Vad händer om man glömmer koden
till sin plånbok?

Det är en standardprocedur på kryptomarknaden
när man erbjuder en pre-sale inför en ICO till ett
betydligt lägre pris.

Om man använder Zeptagram wallet, kan Zeptagram återställa lösenordet. Om Zeptacoins befinner
sig i en annan wallet, behöver man komma ihåg sitt
lösenord för att Zeptacoins inte ska gå förlorade.
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