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Stort intresse för NFTer och smarta kontrakt
Bolagets marknadsplatser använder smarta kon-
trakt som NFTer och DNFTer som sedan förra året 
har fått mycket uppmärksamhet tack vare upp-
märksammade försäljningar av bl.a. digital konst. 
NFTer och smarta kontrakt gör det möjligt för 
artister att kapitalisera på sin popularitet. NFTer gör 
det enklare för fans, investerare och samlare att äga 
och omsätta rättigheter.

DNFTer – smarta kontrakt för delägarskap
Bolagets DNFTer är smarta kontrakt som möjliggör 
delägarskap av tillgångar, t.ex. värdefulla musikrät-
tigheter. Tekniken ger allmänheten möjlighet att för 
första gången investera direkt i värdefulla musikrät-
tigheter.

Multiblockkedje NFT-plattform
På NFT-plattformen kan användarna investera i 
NFTer samt själva prägla/minta och lägga upp NFTer 
till försäljning. Bolagets NFT-plattform är en s.k. 
multiblockkedjeplattform, för att nå fler använ-
dare och framtidssäkra plattformen i den snabba 
tekniska utvecklingen som pågår inom blockkedje– 
och kryptovärlden.

Unik möjlighet för allmänheten - ny tillgångsklass 
Zeptagram gör en ny tillgångsklass tillgänglig för 
allmänheten, musikrättigheter. Musikrättigheter 
är investeringsobjekt som hittills har exkluderat 
allmänheten. Med Zeptagrams marknadsplats som 
erbjuder spridning av ägandet kan även allmänhe-
ten investera i musik och ta del av framtida royal-
ties.

Full skalbarhet 
Bolagets verksamhet bygger på teknik som möj-
liggör stora volymer av användare, aktivitet och 
transaktioner.

Global profil 
Bolagets plattformar är enkla att förstå och 
 musikspråket är baserat på internationella koder. 
Fans och artister över hela världen kan mötas för 
finansiering och investeringar på plattformen. 
Redan idag arbetar Bolaget gränsöverskridande 
med partners och har internationella artister på 
plattformen. 

Egen kryptovaluta, Zeptacoin
Bolaget har givit ut egen kryptovaluta för använd-
ning på Bolagets plattformar. Zeptacoin innebär 
dessutom en potentiell finansieringskälla för 
Bolaget. Marknadsvärdet (total supply) uppgår 
till 47 MSEK per 2022-11-10. Bolagets innehav av 
Zeptacoin som uppgick till ca. 30 MSEK per samma 
datum (39 MSEK, 2022-06-30).  

Zeptacoin noterad på fem handelsplatser 
Bolagets kryptovaluta finns listad på BitMart, 
 Bittrex, Lbank, Pancakeswap och Lobstr.

Vision
Zeptagrams ämnar decentralisera musik-
branschen, föra artister och fans närmare 
varandra samt skapa en ny investeringstill-
gång som är tillgänglig för allmänheten.

INVESTERA I ZEPTAGRAM

Två avancerade plattformar
Zeptagram har utvecklat två plattformar baserade 
på blockkedjetekniken för handel med NFTer och 
DNFTer.

Musikmarknadsplats - ekosystem för musikbran-
schen
Bolaget har skapat ett ekosystem för musik-
branschen för handel med musikrättigheter och 
distribution av royalties via DNFTer. Investerare 
och fans kan investera i musik och få avkastning via 
royalties när musiken spelas i radio, tv, streaming-
tjänster, etc. Musikmarknadsplatsen är en del av ett 
ekosystem som är kopplat till STIM och 137 andra 
upphovsrättsorganisationer för insamling royalties 
från musikrättigheter.
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Musikmarknaden – en global marknad
Musik engagerar och förenar människor. De flesta 
människor konsumerar musik och musiken blir allt 
mer tillgänglig tack vare streamingtjänster. Musik-
språket saknar gränser och Zeptagrams ekosystem 
för handel med musikrättigheter riktar sig till hela 
världen. Artister kan nå global publik, hitta finan-
siering för sitt skapande eller tidigarelägga sina 
royaltyinkomster via fans och investerare från hela 
världen.

Utöver ett unikt ekosystem för musikrättigheter 
erbjuder Zeptagram artister och fans en NFT-platt-
form som breddar möjligheterna för artister, fans 
och investerare att mötas med säkra transaktioner 
via smarta kontrakt.

NFTer och DNFTer
NFTer (Non-Fungible Tokens) har tagit världen med 
storm under de senaste två åren. Digitala samlarob-
jekt har sålts för mångmiljonbelopp. NFTer är unika 
identiteter som inte kan ersättas med något annat. 
Via NFTer kan man skapa unika och omsättningsba-
ra tillgångar av i stort sett vad som helst. Zeptagram 
har utvecklat s.k. DNFTer (Distributed Non-Fungible 
Tokens) som är kopplade till existerande ekosystem 
i musikbranschen och dess royaltyutbetalningar. 

Web 3.0 och blockkedjetekniken
Web 3.0 är tredje generationens Internet data kom-
mer att kopplas samman på ett decentraliserat sätt 
och innebära större interaktionsmöjligheter mellan 
människor och maskiner (via AI). Blockkedjetekni-
ken som Bolaget har implementerat i sina produk-
ter är en säker och transparent teknik för verifiering 
och spårning av ägandet och en av grundstenarna i 
Web 3.0. Bolagets utvecklar verksamheten i enlig-
het med Web 3.0 principer. 

Marknaden
Med ny teknik har artister fått möjlighet att komma 
närmare sina fans och vice versa. Sociala medier 
har skapat en direktlänk för kommunikation. Block-
kedjetekniken med smarta kontrakt (NFTer och 
DNFTer) som används av Zeptagram skapar i sin 
tur en direktlänk för finansiering och transaktioner 
mellan musiker, konstnärer och fans.

MUSIK, DIGITAL KONST - NY INVESTERINGSMARKNAD

Investera i musikrättigheter
Musikrättigheter kan utgöra en intressant inves-
tering eftersom royalties betalas ut till ägarna 
av musikrättigheter när verken streamas, spelas 
i radio, tv, etc. Därmed ger musikrättigheter en 
avkastning precis som t.ex. aktier ger utdelning och 
obligationer ger ränta. Musikrättigheter har flera 
av de viktigaste egenskaperna som världens största 
tillgångsslag erbjuder. Zeptagrams målsättning är 
att göra ett nytt tillgångsslag tillgängligt för allmän-
heten.
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Bakgrund
Zeptagram såg tidigt möjligheterna med block-
kedjetekniken och hur de kunde lösa vanliga 
utmaningar för artister. Bolaget såg en möjlighet att 
skapa en investeringsmarknad där både artister och 
investerare kan enas om villkor som möter varan-
dras behov.

Produkter
Zeptagram har byggt upp två plattformar för han-
del med musikrättigheter, digital konst och andra 
IP-rättigheter. Plattformarna bygger på blockkedje-
tekniken och använder smarta kontrakt för registre-
ring av ägandet, NFTer och DNFTer.

Notering för synlighet och större finansiella 
muskler
Bolaget planerar en notering av aktien under 
2023 för att uppnå en större synlighet gentemot 
investerare samt få större finansiella muskler för 
expansionen. Investerare utgör en viktig målgrupp 
för Bolagets plattformar där man kan investera i 
musikrättigheter och NFTer.

Plattformsbaserad tillväxt
Zeptagrams verksamhet är fullt skalbar och bygger 
på två plattformar där en stor del av marknads-
föringen kommer att drivas av plattformarnas 
användare. Erfarenheter från plattformar visar att 
tillväxten går fort när plattformarnas popularitet tar 
fart. 

get på Bolagets musikmarknadsplats för handel 
med musikrättigheter och distribution av royal-
ties.  Zeptacoin används även för transaktioner på 
Bolagets NFT-marknadsplats. Genom att använda 
Zeptacoin på Bolagets marknadsplatser sänks trans-
aktionskostnaderna för användarna då Zeptacoin är 
en kostnadseffektiv kryptovaluta.

Inflationsfri grön kryptovaluta
Zeptacoin ligger i teknisk framkant hastighets– och 
energimässigt. Zeptacoin är en snabb, billig, CO2 
neutral kryptovaluta som använder en bråkdel av 
energin jämfört med de stora kryptovalutorna. 
Zeptacoin är en kryptovaluta som är utformad för 
att vara inflationsfri med ett maxtak om antal coins 
(50 000 000).

Finansieringsmedel
Då Zeptacoin är Bolagets egna kryptovaluta, kan 
Bolaget sälja sin andel för att finansiera verksamhe-
ten. 

OM ZEPTAGRAM

Kryptovaluta: Zeptacoin

Legal status: Utility token

Symbol: ZPTC

Noterad på: 

BitMart

Bittrex

LBank

Pancakeswap

Lobstr

Zeptacoin - egen kryptovaluta 
Zeptacoin som har givits ut av Bolaget är en krypto-
valuta som bygger på ”proof of stake” vilket innebär 
att den inte minas och är energieffektiv. Zeptacoin 
kan precis som de stora kryptovalutorna handlas 
på olika marknadsplatser. Den används i dagslä-
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Relativt hög genomsnittlig avkastning 
Enligt siffror från branschen indikeras en avkastning 
som överstiger avkastningen på fastigheter och 
företagsobligationer. 

Den genomsnittliga direktavkastningen på listade 
fonder uppgår till över fem procent.

Mjuka värden
Den potentiella avkastningen tillsammans med 
möjligheten till diversifiering gör musik till ett 
intressant investeringstillgångsslag. Man kan 
emellertid inte bortse från mjuka aspekter när det 
kommer till investeringar i musik. Många människor 
har ett känslomässigt band till musik, i synnerhet 
vissa artister eller låtar. Investeringar av fans och 
musikälskare kan göras på andra grunder än de rent 
ekonomiska, som t.ex. investeringar i konst. 

MARKNADEN FÖR MUSIKRÄTTIGHETER

Förväntad royaltytillväxt
Royaltybetalningar för musikrättigheter har stadigt 
ökat under de senaste åren, främst drivet av ökad 
streaming. Streamingtjänsterna står för en allt 
större andel av musikkonsumtionen. Dessa förvän-
tas fortsätta öka i snabb takt och 2030 stå för mer 
än 80% av intäkterna inom musikbranschen, enligt 
analysfirman MIDiA. Intäkterna förväntas öka till 
89,1 miljarder dollar till 2030 från 51,8 miljarder 
dollar under 2021. Tillväxten förväntas framför allt 
komma från Asien och tillväxtmarknader. Sociala 
plattformar, spel, metaverse plattformar och Web 
3.0 kommer att utgöra ytterligare tillväxtfaktorer 
som driver intäkterna inom musikindustrin.

MIDiA lyfter dessutom fram andra affärer som en 
växande intäktskälla för industrin som t.ex. IPOs 
och stora förvärv av musikkataloger. Under 2021 
bytte kataloger ägare för mer än fem miljarder 
 dollar enligt analysfirman. 

Analysfirmans slutsats är att musikintäkterna för-
väntas uppvisa stabilitet. Även om musikintäkterna 
inte är helt recessionssäkra om den globala eko-
nomin skulle gå i recession, så är känsligheten inte 
särskilt stor heller.

Source: MIDiA Research Music Model (06/22)
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UTBUD PÅ PLATTFORMARNA
Några exempel av utbudet på plattformarna under 2022.

Zeptagrams användare har under året fått möjlighet att köpa musikrättigheter från en rad artister  
på plattformen, bl.a. i några hits som framförs av världskända artister.

As long as you love me - Justin Bieber
Skriven av Andre Lindal, Justin Bieber, Roy Rodney 
Jerkins, Tony Nasri Atweh, Sean Michael Anderson. 
Släppt år 2013. 

What are words - Chris Medina
Skriven av: Rodney Jerkins, Andre Lindal, Lauren 
Christy. Släppt år 2013. 

Chillin’ with you - Britney Spears 
Skriven av Anthony Preston, B. Spears, L. Tolbert, J. 
Lopez, K.E. Harris, W. Adams. Släppt år 2013.

Good time - Paris Hilton
Skriven av Paris Hilton, N.L Van De Wall, 
 Wellborn Anthony III Preston, D. Carter.  
Släppt år 2013.
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Några exempel av utbudet på plattformarna under 2022.

Utöver musikrättigheter som har presenterats och sålts på musikhandelsplatsen, har Zeptagram erbjudit sina 
användare NFTer kopplade till fotografier av Freddie Mercury från hans sista konsert med bandet Queen. 
Utställningen har även ägt rum på Clarion Hotel Post i Göteborg.

Work B**ch - Britney Spears
Skriven av Britney Spears, Anthony Preston Wel-
born, Otto Jettman, Ruth Anne Cunningham, Wil-
liam Adams. Släppt år 2013. 

Fino All’estasi - Eros Ramazzotti
Skriven av Eros Ramazzotti, Anthony Preston, Carlo 
Rizioli, Luca Paolo Chiaravalli, Saverio Grandi. Släppt 
år 2013. 

God Save The Queen - Torleif Svensson
Fotot tog 1986 av fotograf Torleif Svensson under 
Freddie Mercurys sista konsert med bandet.

Don’t Stop Me Now - Torleif Svensson
Fotot tog 1986 av fotograf Torleif Svensson under 
Freddie Mercurys sista konsert med bandet.
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Emissionslikvidens användande
Emissionslikvidens främsta syfte är att stärka 
 Bolagets förmåga att växa snabbt, konkurrera och 
ge Bolaget uthållighet i expansionen. Emissionslik-
viden kommer främst att användas för marknads-
föring av verksamheten i syfte att attrahera fler 
artister och verk samt nya användare till Bolagets 
plattformar. 

Utvecklingsplan

2022 (andra halvåret)

• Nyemission av aktier uppgående till  
24,05 MSEK

• Fler musikrättigheter från världskända hits  
på plattformen

• Utöka Bolagets närvaro i USA

• Stöd för fler blockkedjor på NFT-plattformen 

• Färdigställa två appar för NFT-plattformen

• Integration av Zeptacoin på NFT-plattformen

• Kortbetalningar på NFT-plattformen

• Decentralisering av Zeptagrams plånbok

• Marknadsföringskampanjer inriktade på 
 användartillväxt och synlighet i media

2023

• Notering av Bolaget

• Attrahera fler värdefulla kataloger till 
 plattformarna

• Fler artister på plattformarna

• Förvärv av fler värdefulla musikrättigheter

• Marknadsföringskampanjer inriktade på 
användartillväxt och synlighet i media

• Ökad användartillväxt

• PR– och marknadsföringskampanjer i USA

• Notera Zeptacoin på en topp 5 kryptovalu-
tamarknadsplats

• Etablera partnerskap inom virtual reality  
för ökad användning av Zeptacoin

2024

• Attrahera fler kända verk till plattformarna

• Etablera musikrättigheter som ett investeringsalternativ

• Etablera Zeptagram som ledande marknadsaktör för investeringar i musikrättigheter

• Etablera Zeptacoin för användning även utanför Bolagets plattformar

• Etablera Zeptagram inom virtual reality

Styrelsens huvudsakliga finansieringsplan vid 
 ytterligare kapitalbehov är finansiering av 
 expansion via försäljning av Zeptacoin.



 Teckningstid  17 november 2022 – 15 december 2022

 Teckningskurs 13 SEK per aktie

 Teckningspost Minsta teckningspost är 400 aktier  
  (motsvarande 5 200 SEK). 

 Emissionsvolym  Erbjudandet omfattar högst 1 850 000 aktier, motsvarande 24,05 MSEK. 

 Antal aktier innan nyemission 7 425 000 aktier

 Värdering (pre-money) 96,5 MSEK

 Notering Bolaget planerar en notering under 2023

VILLKOR

Fullständigt Investeringsmemorandum med villkor hittar du på  
www.zeptagram.com/investor 

På hemsidan kan du även hitta teckningssedel och mer information om bolaget.

Teckning kan ske via teckningssedel eller genom att besöka   
www.aktieinvest.se/emission/zeptagram2022

Zeptagram AB
556974–3528 

info@zeptagram.com 
073-962 89 71

Bågskyttestigen 2 
413 19 Göteborg


