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Teknisk information:

Typ av investering: Kryptovaluta/Finans/Konstnärlig verksamhet

Utvecklingsdata för den analoga delen: åren 2015-2019 med 20 motiv i Museum kvalitét och 100 000 kronor
i förproduktionsutgifter. 3000 arbetstimmar av konstnären.

Utvecklingsdata för den digitala delen: November 2017 till nutid. En kryptovaluta kopplad till konsten likt
en  aktie  men  med  blockchains  tekniska  multifunktion  att  handlas  även  som  värdestegrande  tillgång.
Handelssystemet som utvecklats av Muséet har granskats men avslagits av Patentverket i Stockholm i Mars 2019.
Det ligger fortsatt ett 6 månaders PCT prioritetsärende på WIPO för ansökan om Affärspatentsskydd i USA men
kommer löpa ut utan åtgärd eftersom ett globalt skydd inte kan anslutas till uppfinningen på grund av Svenskt
avslag.

Kryptovalutans egenskaper:  660  miljoner  mynt  motsvarande  5  Kryptoböcker  som  är  projektets  primära
tillgång och huvudsakliga försäljningsobjekt. WAVES är en egen krypto och plattform utvecklad av Ryssland som
Marquise $M-II valuta är beroende av för att fungera. Ryssland är en primärmarknad och flera Ryska investerare
har köpt $M-II i mindre omfattning.

***
Introduktion:

Vad vi söker från investerare: Från 1200 kronor per person & per Giclée tryckta på Drewex i Malmö, upp till
300 000 kronor för en Kryptobok producerad på Evas Nya bokbinderi (St Gertrud) och i samarbete med Guldsmed
(Liljeroth i Malmö), samt Tärnsjö tärneri.

Information om Boken och bilderna: 10 stycken separata bilder från boken har tillgängliggjorts investerare
från och med Augusti 2019. Arbetet har genomgått flera förädlingsprocesser över 4 år för att möta Riksarkivets och
Galleriers krav på ISO certifierat papper och bläck så att de ska vara tillämpbara för internationella utställningar
och långsiktig bevaring i originalskick.

Index över bilderna som presenteras på www.MarquiseMuseum.com

Image #1: Cover/Pan
Categorical style: Portrait

Image #2: Odin
Categorical style: Self Portrait
Ej redo för leverans

Image#3: The Princess of Palmyra, Up to 150x225 cm 
Categorical style: Arcade/Portrait Hybrid

Image #4: Jörmungandr/II, Up to A1
Categorical style: Action Dynamics

Image #5: Bruce Banner, Up to A1
Categorical style: Berlin theme

http://www.MarquiseMuseum.com/


Image #6: Jörmungandr/I, Up to A1
Categorical style: Action Dynamics

Image #7: Untitled/exhibit in hormonal imbalance
Categorical style: Portrait

Image #8: JuneBug
Categorical style: Portrait
Ej redo för leverans

Image #9: 7h3 1n73rv£n710n 0f Kü6l@1 Kh4n5 f1r57 73l390r74710n @773m97
Categorical style: Portrait
Ej redo för leverans

Image #10: The Boolean, Up to 150x225cm
Categorical style: Arcade

Image #11: Jack Merridew, up to 150x225cm
Categorical style: Arcade

Image #12: Apollo & Cassandra
Categorical style: Portrait
In secondary revision

Image #13: The Secret Wish
Categorical style: Portrait

Image #14: Cover/Pan black & white version 

Ändamål:

Bitcoin är den första digitala valutan som är kryptografiskt säkrad genom p2p nätverk kallat blockchain. $M-II som
är byggt på WAVES är två alternativa valutor till BTC men med samma grundfunktion; att handlas globalt och
kryptografiskt säkrat.

Syftet med projektets digitala del är att marknadsföra konsten till investerare utanför Sverige genom en kopplad
kryptovaluta (branded marketing), samt att lösa Bitcoins problem genom att dela upp handeln i två marknader: en
valutamarknad för  $M-II  som handlas  offentligt,  och  en värdetillgångsmarknad  för  $M-I  som kontrolleras  av
bolaget.

Det var denna separation benämnd ”Dualchain” som bolaget tidigare sökte patent för.

Sekundära funktioner är $M-II's höga likviditet som gör den lämplig för dagligvaruhandel likt traditionella valutor
med alla blockchains fördelar, och i värdestyrning av dess tvillingvaluta $M-I som är direkt kopplad till de fysiska
tillgångarna, i det här fallet Gicléetryck och en mycket exklusiv konstbok.



Eftersom  Bitcoin  inte  är  underbyggd  av  verkliga  tillgångar  som  till  exempel  Amerikanska  Dollar  och  Olja
(Petrodollar) eller fastigheter och aktier, så innebär det att handelsspannet kan variera mycket (volatilitet) vilket
gör BTC oanvändbar som konkret valuta och mycket spekulativt som en långsiktig värdetillgång.

Eftersom Marquise $Museum's system är uppdelat i  både en valuta ($M-II) och kombinerad fysiskt och digital
värdetillgång ($M-I)  som båda kompenserar  varandra,  så  presenteras  projektet  som ett  tryggare  alternativ  till
Bitcoininvestering som samtidigt gynnas av blockchainintegrering för potentiellt hög avkastning såsom industrin
blivit synonym med.

Marquise  $Museum's  långsiktiga  ändamål  är  att  ersätta  Svenska  Kronan  som  en  Sydsvensk  regional
betalningsmetod genom tidig integrering med blockchain i  ett komplett  värdesystem baserat på en traditionell
investeringsform (konst) som kan gynna användaren med lägre ekonomisk risk och vara till glädje för ägare över
flera generationer.

***

Boken:

Tillverkas i B5 format 35x50 cm på Renhud med 24k guldpräglad logotype på framsida och baksida. Varje blad i
bokens 20 sidor (40 blad) består av 2 gicléer sammanfogade med 24k guldkanter i hörnen och mitten av guldsmed
och bundna på handbokbinderi. Varje blad använder mellan 5-10 gram äkta guld och på så vis består hela boken
konkret av mellan 100-200 gram 24k guld till ett värde av 45000-90 000 kronor på andrahandsmarknaden.

Motiven  är  förädlade  över  många  år  och  på  hemsidan  presenteras  idékompositionen  i  ett  textnarrativ  av
konstnären. Professionella konstnärer från Polen, Argentina, Bangladesh och USA har tolkat bilderna och bidragit
till en förädlingsprocess som nått en grad av investeringshöjd primärt avsett för företag och institut men som även
erbjuds till privata köpare globalt.

Bilderna:

ISO certifierade Gicléer från B5 till 150x225cm format levereras i canson boxar med startpris $120 dollar eller 1
miljon $M-II. Producerade mellan år 2015-2016.

Texten:

I  bokens  andra  del  presenteras  Aesyr  Wodanaz:  En  transformativ  tolkning  av  svindlande  höjder  och  mystisk
äventyrsromans som utspelas i Loiredeltat på stenåldern. 17 000 ord, skriven år 2014.

Hur investerare kan köpa in sig i projektet:

1. Registrera  sig  på  WAVES  plattform  och  ladda  ner  en  kryptoplånbok  som  är  kopplad  till  en  DEX
(decentraliserad marknad) där $M-II köps och säljs.

2. Köpa från 1 miljon $M-II under ID beteckning: 
BS1KFNR8zrXKBEWdUUvpaP6G57Hic3aESkwK7qQKdLpB

3. Använda instruktionerna för att lösa in $M-II i utbyte mot Gicléer eller bok på hemsidan under sektionen
”Cube”.

Efter att alla 660 miljoner $M-II mynt är utsålda så handlas $M-II fritt av deltagare vilket gör att priset kan gå upp
och ner i hög utsträckning. Till skillnad från Bitcoin, så kan köparen alltid få något konkret tillbaka för sina pengar,



i det här fallet konsten.
Så även om värdet minskar 50% så är tusen kronor alltid värt 1 bild. På motsvarande vis, så kan värdet öka med
flera  hundra  procent  eller  mer,  och  då  löses  bara  den  del  av  innehavet  in  som  motsvarar  tusen  kronor  vid
försäljningstillfället, varvid resterande del kan återförsäljas till nya investerare i öppen marknad till vinst.

Som referens för denna typen av investeringkonst skapad av rörselsepionjärer som Andy Warhol's Orange Marilyn,
köptes en sådan för några tusen dollar i  början av 60-talet  och såldes på 90-talet  för flera miljoner dollar.  En
värdestegring på x15000. 

I det fall Pimp Fashion som kryptoboken heter, når en status som kulturobjekt i internationella konstkretsar, så är
en grad av värdestegring möjlig men ej garanterad. Investerare rekommenderas således att köpa in i projektet mot
bakgrund av konstens Museum kvalitet  och för att  stödja konstnären och inte med vinstintresse som primära
avsikt.

Contact@marquisemuseum.com 


