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ZEPTAGRAM AB (PUBL) 
Därför ska du teckna aktier 

Investering inför lansering 
Zeptagram står inför en marknadslanseringsfas. 
En investering i Bolaget i detta skede är en 
investering precis innan tillväxtfasen inleds. 
 

Låg värdering 
Genom att investera inför marknadslanseringen 
kan du ta del av den framtida värdetillväxten. 
Bolaget har en låg värdering i förhållande till 
liknande bolag inom blockkedjesektorn. 
 

Förändrar en stor marknad 
Handel med musikrättigheter decentraliserar 
musikbranschen och ger artister bättre villkor och 
möjligheter att leva på sin musik. Musikälskare 
och fans ges äntligen en möjlighet att komma 
närmare artisterna genom att dela deras 
framgångar. 
 

Stort marknadsbehov 
Royaltyutbetalningar är strukturerade på sådant 
sätt att artister får sina intäkter under en lång tid. 
Med Zeptagrams lösning väljer artisterna när de 
vill ha sina intäkter. Dessutom skapar Zeptagram 
en ny tillgångsklass som ger en relativt hög 
avkastning. 
 

Engagerar och når användare 
Musik engagerar många människor världen över. 
Bolaget befinner sig i en tacksam bransch där 
marknadsinsatser kan få ett stort genomslag och 
spridning. Zeptagrams unika erbjudande kommer 
att skapa extra mycket uppmärksamhet. 

Lanserar nya investeringsmöjligheter  
Med Zeptagram kommer marknaden att få till-
gång till investeringsmöjligheter som erbjuder en 
intressant avkastningsprofil och utgör bra alter-
nativ till traditionella investeringar. 
 

Full skalbarhet  
Zeptagram är en digital plattform där ägare av  
IP-rättigheter för musik kan notera sina  
IP-tillgångar, tokenisera dem och göra dem  
tillgängliga för handel. På plattformen köper man 
rätten att ta del av royalties. Bolaget kan notera 
mer än enbart musikrättigheter på plattformen 
och har en betydande intäktspotential från mer-
tjänster riktade till artister. 
 

Global profil 
Musikbranschen är global och plattformen riktar 
sig till artister och användare världen över.   
 

Framtidsteknik 
Bolaget har skapat processer för tokenisering av 
IP-rättigheter. Plattformen är uppbyggd på 
blockkedjetekniken som är säker och klarar av 
transaktionsintensiv verksamhet.   
 

Möjlighet till kapitaltillskott utan utspädning för 
aktieägarna 
Bolaget har för avsikt att notera sin digitala 
valuta Zeptacoin på en börs för kryptovalutor 
vilket förväntas bringa in ett betydande kapital 
till Bolaget, utan utspädning för aktieägarna. 
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INVESTERA INFÖR LANSERING 
Rätt timing för att investera i Zeptagram 

Appar för trading av musik 

Användarna kan handla musikrättigheter antigen 

via webbsidan eller intuitiva och användarvänliga 

appar för IOS och Android. 

Marknadslansering under 2021 

Bolaget har under de senaste åren utvecklat en 

handelsplattform för musik- och IP-rättigheter. 

Betaversionen har testats med framgång och Bo-

laget är redo för en omfattande lansering. Mark-

nadslanseringen inleds när den pågående nye-

missionen har slutförts. 

Rätt i tiden 

Covid-19 har påskyndat den digitala transform-

ationen och gjort Zeptagram till en mer attraktiv 

produkt och en del av lösningen av den akuta ut-

maningen som musikbranschen står inför. 

Marknadsplan 

Bolagets marknadsplan är kostnadseffektiv och 

bygger kring att skapa uppmärksamhet och att 

artister ska driva användartillväxten. Zeptagram 

erbjuder artisterna en plattform för finansiering 

via egna fans. Det är i artisternas intresse att pro-

mota Zeptagram till sina fans. Eftersom de flesta 

artister idag använder sociala medier och har 

många följare, kan Bolaget växa snabbt utan att 

nödvändigtvis behöva investera stora belopp i 

marknadsföring. 

Förväntad snabb tillväxt 

Med en unik möjlighet som Zeptagram erbjuder 

artister, musikälskare och fans, räknar Bolaget 

med en snabb användartillväxt. Bolaget förvän-

tas uppnå kritisk massa användare under 2022 

vilket kommer att leda till att Bolaget kan attra-

hera större artister med många fans till plattfor-

men. 

Begränsad konkurrens 

Bolaget är inte ensamt på marknaden för handel 

med musikrättigheter. Branschen befinner sig 

dock i sin linda och Zeptagram har möjlighet att 

etablera sig tidigt som en av marknadsledarna. 

Bolagets teknik utmärker sig i konkurrensen och 

till skillnad från de flesta konkurrenter erbjuder 

Zeptagram både crowdfunding och börsfunktion. 

Marknadstiming 

Bolagets plattform är uppbyggd på blockkedje-

tekniken och runt egenutvecklad valuta. Mark-

naden för kryptovalutor är oerhört stark och Bo-

laget avser att notera Zeptacoin. I samband med 

noteringen kommer Bolaget att erhålla kapital 

utan utspädning för aktieägarna. 

Snabbt värdeskapande 

Bolaget har en väl utskakad tillväxtplan där Bola-

gets värde snabbt kan öka. När Bolaget lyckas 

uppnå en kritisk massa användare vilket är mål-

sättningen under 2022, kommer Bolaget att ha 

en aktiv internationell börs för IP-rättigheter. 
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MUSIK SOM TILLGÅNGSKLASS 

Alternativa investeringar 

Investeringar i musikrättigheter utgör en 

möjlighet som hittills inte har varit tillgänglig för 

allmämheten. Musikrättigheter är en alternativ 

investering som dels har intressanta 

avkastningsegenskaper och dels kan användas i 

riskspridningssyfte i en välbalanserad portfölj. 

 

Relativt hög avkastning 

Musikrättigheter ger en relativt hög genomsnittlig 

avkastning. Sammanställningen som 

branschaktörer har gjort visar på en årlig 

avkastning på uppemot 10 procent eller mer. 

 

Bred avkastningsprofil 

Musikrättigheter är tillgångar med en bred 

avkastningsprofil. Det finns musik och kataloger 

som i likhet med t.ex. blue chip aktier eller 

fastigheter ger en stabil avkastning årligen. Det 

finns även musik som i likhet med små 

tillväxtbolag kan ge en mycket hög avkastning när 

den slår igenom. Få tillgångar förutom aktier kan 

erbjuda en så pass heterogen avkastningsprofil.  

 

Investeringar för fans 

Det är inte enbart avkastningen som kommer att 

driva investeringar i musikrättigheter. Många fans 

världen över kommer att ta chansen att investera 

i sin favoritmusik. 

 

Kvartalsvisa utdelningar 

Musikrättigheter ger ränta i form av utbetalningar 

av royalties en gång i kvartalet. 

 

Nästa stora tillgångsklass 

Eftersom royalty betalningar kan dokumenteras 

och vara förutsägbara, kan musikrättigheter 

värderas relativt enkelt därmed utgöra både ett 

trading- och investeringsobjekt.  

Stöder olika rättigheter 

Både kompositionsrätten (upphovsrätten, ISWC) 

och rätten till inspelningen (masterrättigheter, 

ISRC) kan noteras och handlas på Bolagets 

plattform. Eftersom Bolaget erbjuder en 

andrahandsmarknad (börs), kommer 

investerarna att ha möjlighet att sälja sina 

investeringar om de behöver frigöra likvida 

medel. 

 

Branschförändringar kan öka avkastningen 

Musikindustrin är relativt effektiv när det gäller 

spårning av intäkter och utbetalning av royalties. 

Det finns emellertid förbättringspotential och 

royaltyintäkter bör generellt öka över tid. 

Dessutom ökar trycket på streamingtjänster att 

låta en större del av intäkterna gå till 

rättighetsinnehavarna.  

 

Lättanalyserade kategorier 

Musikrättigheter skiljer sig åt 

avkastningsmässigt. Musik som har slagit igenom 

på marknaden och som löpande ger royalties år 

efter år är lättanalyserad som avkastningsobjekt.  

 

Chans till hög avkastning 

Investeringar i nya artister och ny musik kan ge 

en betydligt högre avkastning än investeringar i 

etablerad musik eller etablerade artister. När en 

låt slår igenom, t.ex. som en superhit eller 

soundtrack för en stor film kan avkastningen bli 

mycket hög.  

Bred och tilltalande avkastningsprofil  

4 



 

 

 

PLATTFORM MED FRAMTIDSTEKNIK 
Säkerhet med blockkedjetekniken 

Börsplattform som bygger på smarta kontrakt 

Zeptagram är en digital plattform där ägare av  

IP-rättigheter för musik kan notera sina  

IP-tillgångar, tokenisera dem och göra dem  

tillgängliga för handel. Inkomstfördelningen 

initieras av smarta kontrakt. 

 

Blockkedjeteknik i grunden 

Blockkedjetekniken ligger till grund för 

plattformen. Zeptagram platformen kan med 

hjälp av blockkedjetekniken erbjuda IP-skydd och 

registreringsbevis för skapande av verk samt 

uppföljning av ägandet.  

 

Framtidssäker teknik  

Blockkedjetekniken är i dagsläget den främsta 

tekniken för transaktionsspårning och innehåller 

de egenskaper som krävs för att effektivt och 

säkert kunna hantera ägarbyten och identifiering.  

 

Hög säkerhet 

Det är i praktiken omöjigt att hacka en blockkedja. 

Blockkedjetekniken är så pass säker att den 

övervägs av centralbanker för användning i 

framtida digitala valutor, bl.a. Riksbanken.  

 

 

 

 

Handel med andra IP-rättigheter i framtiden 

Bolagets plattform för notering och handel med 

musikrättigheter kommer i framtiden att utökas 

till att omfatta andra intellektuella rättigheter, 

t.ex. recept för 3D-utskrifter, patent, filmer,  

manus, varumärken och spelelement. 

 

Utvecklingsteam 

Bolaget har ett expertteam med stor erfarenhet 

av utveckling baserad på blockkedjetekniken. 

Utvecklingen sker i Indien vilket även innebär att 

utvecklingen sker kostnadseffektivt. 

 

Zeptacoin, egen valuta inför notering 

Bolaget har skapat eget betalningsmedel som 

används på plattformen för transaktioner. Zep-

tacoin är en kryptovaluta som Bolaget avser att 

notera på en börs. Målsättningen med en note-

ring är att skapa uppmärksamhet runt Bolaget 

och plattformen samt bringa in ett betydande 

kapitaltillskott till Bolaget utan utspädning, via 

en försäljning av en del av Bolagets valutastock. 
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FRÅGOR OCH SVAR 
VD, Christina Löwenström 

 Vad är Zeptagrams vision? 

Vår vision är att vi ska bli en plattform/ börs för 

musikrättigheter samt andra IP-rättigheter och 

med hjälp av blockchaintekniken decentalisera 

musikbranchen. Vi vill skapa rättvisa, transparens 

och bidra till en demokratisering av musikbran-

schen samtidigt som vi ska göra det lätt för fans 

och allmänheten att investera i musik. 

 

 Hur lång är vägen dit? 

Tekniken och riktlinjerna för hur vi ska nå dit har 

vi byggt.  Nu står vi inför en bred marknadslanse-

ring och därifrån är det ihärdigt arbete som gäller. 

Gör vi rätt och skapar den marknadsföring som 

behövs kan det gå fort som utvecklingen för 

andra SaaS (plattformsbolag) visar. När användare 

upptäcker nya bra plattformar ökar ofta antalet 

användare exponentiellt i början. Vi har varit i 

framkant och banbrytande när det kommer till 

både ägande och tokenisering av musikrättigheter 

med blockchaintekniken. Vi har haft många ögon 

på oss som har resulterat i uppmärksamhet runt 

om i världen. Genom vår plattform och vår teknik 

har vi förutsättningar för snabb tillväxt.  

 

 Är det lönsamt att investera i musikrättigheter? 

Ja, jämfört med bankränta har de stora kataloger-

na gett en bättre avkastning. När det gäller ny 

musik är det kanske mer intressant med sådana 

investeringar än att köpa lotter. En liten investe-

ring i en okänd artist och låt som kan bli en super-

hit eller ett soundtrack för en stor Hollywoodfilm.  

 

Man kan investera i en blandning av säkra artister 

och musik som tickar royalty året om och nya som 

inte tickar alls, men plötsligt kan bli en hit.  

Exempel på avkastning i känd musik är Michael 

Jacksons köp av Beatleskatalogen, 1985, till priset 

av 47,5 MUSD. Den såldes för 1 500 MUSD år 

2015, vilket ger en 12% värdeökning per år.  

 

 Vilken kunskap behöver användarna och  

investerarna? 

Större kataloger har royalty underlag. Därmed 

kan man räkna avkastning och fastställa ett 

värde. Upphovsrätten sträcker sig till kompositö-

rens livstid plus 70 år efter dennes död. Därmed 

ger musik avkastning under en mycket lång tid. 

Notera dock att den som noterar rättigheter på 

Zeptagrams plattform kan välja upphovsrättstid. 

Etablerad musik kräver precis som t.ex. fastig-

heter en förmåga att sätta löpande intäkter i för-

hållande till priset så att man kan räkna ut en 

avkastning. Därefter är det upp till en själv att 

bedöma om det är en bra avkastning eller inte.  

När det gäller nya artister och låtar har man 

inget underlag utan investeringar är spekulation. 

Gillar man låten investerar man och gör man 

inte det, avstår man. Man får gå på känsla. 

Många har säkert varit med om att höra en ny 

låt och varit övertygade om att det ska bli en hit 

som senare har blivit en hit. Det är det som kom-

mer att styra investeringar i ny musik. Ju fler som 

dessutom gillar och investerar en ny låt eller ar-

tist på vår plattform, desto större chans att den 

låten blir en hit även på plattformar som  

Spotify ,Youtube Music eller Tik Tok. 
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FRÅGOR OCH SVAR 
VD, Christina Löwenström 

 Är plattformen klar för lansering? 

Ja, plattformen är live. Under 2020 hade vi beta-

versionen ute som vi har testat med över 1000 

användare och några artister. Vi har sett att tekni-

ken fungerar och fått bra respons från både artis-

ter och användare. 

 Vilka artister riktar sig Zeptagram till? 

Vi riktar in oss främst på den växande sektorn av 

oberoende artister.  

 Hur tjänar Zeptagram pengar? 

Via success fee på 10%, courtage på trading samt 

service- och konsulttjänster till artister från vår 

förlagsverksamhet. 

 Vad krävs för att nå stora handelsvolymer? 

Det krävs många användare och artister med 

många fans. Det kan gå fort efter att vi har nått en 

acceptans och en kritisk massa men till det be-

hövs mer marknadsföring och exponering. Det är 

bl.a. därför vi genomför denna nyemission och 

avser att göra en IEO av Zeptacoin. 

 Vilka kostnader har verksamheten? 

Uppgradering och utveckling av plattformen men 

framför allt marknadsföring med tanke på den 

fasen vi går in i med bred lansering av plattfor-

men. Köp av musikrättigheter kan tillkomma som 

en tillfällig kostnad. Ett sätt att få uppmärksamhet 

och användare som vi överväger är att köpa in 

musikrättigheter för känd musik som investerarna 

kan räkna på och därefter notera rättigheterna på 

plattformen. 

 På vilket sätt kan köp av musikrättigheter vara 

bra för Zeptagram? 

Vi kan t.ex. köpa rättigheter till musik som ger en 

hög och stabil avkastning och notera den på vår 

plattform. Vi kan även satsa på musik från kända 

artister. D.v.s. musik som attraherar användare till 

plattformen. Det beror på vilken publik vi vill 

attrahera, främst fans eller investerare. Självklart 

kommer vi att bearbeta de båda kategorierna. 

 Vilka kostnader rör det sig om? 

Det behöver inte vara några stora kostnader. Vi 

kan köpa in rättigheter för mindre belopp, t.ex. 

en halv miljon kronor. Egentligen kommer det 

inte vara någon kostnad för oss eftersom vi  

noterar de rättigheterna på vår plattform och 

säljer dem till våra användare. En sådan affär 

binder dock upp kapital tillfälligt. 

 Ni genomför en nyemission av aktier nu.  

Kommer ni att behöva göra fler nyemissioner? 

Inte om vi gör en IEO av Zeptacoin  som vi har 

planerat. En IEO kommer att inbringa ett bety-

dande kapital till bolaget. Vi har förberett 

plattformen för det och har långt gångna samtal 

med börser gällande en IEO. Vi avser att genom-

föra detta under den senare delen av 2021. 

 Vad kan en notering av Zeptacoin innebära för 

bolaget och aktieägarna? 

Som aktieägare är man också ägare av  

Zeptacoin. En notering av Zeptacoin innebär att 

den kan köpas och tradas på olika börser. Dels 

tillför en notering kapital till bolaget och dels 

skapar den ett marknadsvärde på bolagets inne-

hav av Zeptacoin. Bolaget får tillväxtkapital och 

en starkare balansräkning. Detta utan utspäd-

ning för aktieägarna. 

 Kommer Zeptagram att noteras? 

Noteringen av aktien är en del av vår affärsplan. 

Det är ett strategiskt steg som dels är viktigt för 

att ge aktieägarna en möjlighet för exit och dels 

för att ge bolaget mer uppmärksamhet. I år foku-

serar vi på lansering av plattformen och en IEO 

av Zeptacoin. Under nästa år börjar vi förbereda 

en notering av bolagets aktie. 
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INBJUDAN TILL AKTIETECKNING 

TECKNINGSKURS         4,00 SEK 

MINSTA TECKNING        1 500 aktier 

LÄGSTA TECKNINGSBELOPP       6 000 SEK 

TECKNINGSPERIOD        11 februari - 22 mars  2021 

 

ERBJUDANDETS STORLEK       6 000 000 SEK 

MAXIMALT ANTAL AKTIER I ERBJUDANDET     1 500 000 

PRE-MONEY VÄRDERING       23 700 000 SEK 

 

 

Övriga villkor: 

Teckningsanmälan är bindande 

Löpande teckning 

 

Zeptagram AB (publ) 
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