
Inbjudan till teckning av aktier 
i EWPG Holding AB (publ)

Detta dokument ger en sammanfattad bild av EWPG Holding AB (publ) och utgör inte en fullständig presentation av bolaget eller dess marknad. Informationen är baserad på information 
från bolaget. Det är investerarens ansvar att utföra en oberoende undersökning. Naventus Corporate Finance AB är inte ansvarigt för direkta eller indirekta förmögenhetsförluster i 
samband med en investering i EWPG Holding AB (publ).



Investeringshöjdpunkter

 ◾ Kommersiella kontrakt på plats i 
kombination med en stark pipeline
Eco Wave Power har hittills tecknat kom-
mersiella kontrakt motsvarande 30 MW. 
Bolagets totala projekt-pipeline, inklusive 
dessa kontrakt, uppgår till 190 MW.

 ◾ Kvalitetssäkrad och 
verifierad vågkraftsteknik
Eco Wave Powers teknologi har fått 
ett prestigefullt tekniskt erkännande 
från det israeliska energiministeriet, 
en s.k. ”Seal of Excellence” från EU-
kommissionen samt blivit märkt som 
en ”Effective Solution” av Solar Impulse 
Foundation. Bolagets anläggning 
omfattande 100kW i Gibraltar har smidigt 
löpt enligt plan och varit ansluten till 
Gibraltars elnät sedan 2016. Eco Wave 
Powers unika, patenterade och landba-
serade vågenergiteknik har resulterat 
i rekordlåga kostnader för installation 
och underhåll, samtidigt som överfö-
ringskostnaderna har varit i princip 
obefintliga. 

 ◾ Konkurrenskraftig LCOE 
(Levelized Cost of Energy)
I kommersiell skala kan Eco Wave 
Powers LCOE nå låga 0,45 SEK/kWh (42 
EUR/MWh) - ett konkurrenskraftigt och 
kostnadseffektivt alternativ.

 ◾ Unik marknadsposition
Eco Wave Power innehar den enda 
vågenergianläggningen i världen anslu-
ten till ett nationellt elnät. Kraftverket i 
Gibraltar har varit verksamt sedan 2016, 
där Eco Wave Power levererar elektricitet 
genom ett långsiktigt kommersiellt PPA 
(Power Purchase Agreement).

 ◾ Efterfrågan på förnybar energi ökar 
kraftigt: bidrag och samfinansiering
För att kunna möta långsiktiga utsläpps-
mål, kommer det fortsätta finnas ett 
stort behov av att påskynda användan-
det av förnybar energi. Eco Wave Power 
har mottagit EU-bidrag för Gibraltar-
projektet samt medfinansiering av 
framtida projekt i Jaffa Port, Israel.

 ◾ Stark tillväxt under kommande år
Emissionslikviden kommer finansiera 
en uppskalning av kraftverket i Gibraltar 
samt byggnationen av en helt ny 
kraftstation i Storbritannien om 10 MW. 
Utvecklingen av dessa kraftnätverk för-
väntas möjliggöra skuldfinansiering för 
bolaget, vilket i sin tur kan skapa förut-
sättningar för en väsentligt ökad tillväxt.

 ◾ Långsiktiga fastprisavtal s.k. PPA 
(Power Purchase Agreements): 
stabila intäktskällor 
Eco Wave Power ingår fastprisavtal med 
lång löptid (upp till 25 år), vilket skapar 
en bas för stabila framtida kassaflöden 
under lång tid.



Eco Wave Power

Eco Wave Power är ett svenskt innovativt vågenergibolag grundat i Tel Aviv, Israel, 2011 som 
har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från 
havsvågor. Eco Wave Power är idag det enda företaget som har en vågenergianläggning vilken är 
uppkopplad till ett nationellt elnät. Baserad på egenutvecklad teknik är Eco Wave Powers affärsidé 
att utveckla, sälja och leverera kraftverk samt att sälja egenproducerad grön elektricitet.

Teknologin har flera stora fördelar:

• Teknologin är lätt att konstruera och är fullt modulär, vilket 
gör den enkel att skala upp.

• Kostnadseffektiv – total CAPEX (investeringskostnad) per MW 
uppgår till cirka 1,8 MEUR, varav systemet och komponenterna 
utgör cirka 50 procent.

• Konkurrenskraftig LCOE (Levelized Cost of Energy) på låga 
SEK 0,45/kWh (EUR 42/MWh).

• Landbaserad vågkraftsteknik, vilket innebär låga installa-
tions-, underhålls- och överföringskostnader av elektricitet till 
elnätet. Bolaget innehar flera patent, bl.a. en stormmekanism.

• Fullt försäkrad med bland annat skydd för egendomsskada 
genom globalt ansedda försäkringsbolag.

• Begränsad miljöpåverkan då systemet framförallt ansluts till 
existerande konstruktioner.

Affärsmodell

Eco Wave Power erbjuder ett egenutvecklat system som om-
vandlar havsvågor till kostnadseffektiv ren energi. Större delen av 
systemet består av standardkomponenter och Eco Wave Power 
samarbetar med internationella leverantörer såsom Siemens 
och ABB för att säkerställa leverantörsnärvaro i flertalet länder i 
världen. Det tunga mekaniska arbetet görs lokalt för att stimulera 
det aktuella landets ekonomi, medan konverteringsenheten kon-
strueras i Israel och monteras på plats. Forskning och utveckling 
samt försäljning och marknadsföring genomförs internationellt. 
Kunder är antingen lokala myndigheter eller privata företag och 
organisationer beroende på intäktsmodellen.

Verksamhetsmål

Eco Wave Power siktar på att kapitalisera dess projektplan om 
190 MW och uppvisa betydande tillväxt de kommande åren 
genom konstruktion av kraftverk motsvarande 135 MW. För att 
åstadkomma detta har Eco Wave Power satt upp följande mål för 
verksamheten.

2021: Att ha påbörjat försäljning av elektricitet genom installation 
av två kraftverk, ett 5 MW kraftverk i Gibraltar och ett 100 kW 
kraftverk i Israel och vara långt fram i konstruktionen av ett 10 
MW kraftverk i Storbritannien. 

2023: Givet att bolaget har erhållit skuldfinansiering i enlighet 
med dess affärsplan så är bolagets mål att ha installerat ytterliga-
re kraftverk motsvarande en total kapacitet om 60 MW.

2025: Att ha expanderat verksamheten till Asien och 
Skandinavien samt ha installerat ytterligare 60 MW.

Ett kraftverk med en 
installerad kapacitet 
om 5 MW består av 
cirka 300 flottörer.

www.ecowavepower.com



Intäktsmodell

Eco Wave Powers intäktsmodell kan delas upp i 
tre delar:

1. BOO (Build, Own, Operate) – Bolaget äger 100 
procent av projektet. Intäktsmodellen innebär att 
bolaget finansierar, driver och underhåller kraftverket. 
Elektriciteten som produceras säljs till elnätet enligt 
ett fastprisavtal med lång löptid (upp till 25 år), ett s.k. 
Power Purchase Agreement. Detta medför en högre 
initial investeringskostnad men ger en långsiktig åter-
kommande intäktsström från elektriciteten bolaget 
säljer till elnätet.

2. BOT (Build, Own, Transfer) – Bolaget bygger/
konstruerar kraftverken för att därefter sälja dem. 
Eco Wave Powers fastprisavtal med lång löptid (Power 
Purchase Agreements) är förmånliga för institutionella 
investerare som kan betala en premie vid köp av 
kraftverken till följd av deras låga avkastningskrav.

3. Projektet genomförs genom ett joint venture 
eller ett nyckelfärdigt projekt - Eco Wave Power 
kan komma att samarbeta med externa parter som 
är villiga att dela risken med bolaget. Under sådana 
omständigheter är Eco Wave Power ansvarigt för 
konstruktion och funktion. När konstruktionen 
färdigställts kommer Eco Wave Power att fakturera 
samarbetspartnern konstruktionskostnaderna plus 
en överenskommen marginal varefter denne blir 
delägare i kraftverket. Därefter övergår projektet till 
BOO-intäktsmodellen och de kommande intäkterna 
fördelas mellan bolaget och samarbetspartnern. För 
att kunna möjliggöra en ökad expansionstakt kan Eco 
Wave Power komma att sälja projekt på nyckelfärdig 
basis då detta genererar ett snabbt positivt kassaflö-
de till bolaget.

Marknad och konkurrenter

För att uppfylla långsiktiga klimatmål och andra 
hållbarhetsmål måste utvecklingen av förnybar energi 
inom dessa sektorer påskyndas. Idag står förnybar 
energiförbrukning för 18 procent av den totala ener-
gikonsumtionen, och förväntas att växa med mer än 
27 procent från 2017 till 2023, varav elsektorn kommer 
att generera den snabbaste tillväxten.

Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) är havens potentiella 
energimängd två gånger mer än mängden energi 
världen producerar idag och den potentiella glo-
bala energiproduktionen från vågor uppskattas till 
29 500 TWh av elektricitet. 

Till Eco Wave Powers konkurrenter hör alla energi-
producenter, men framförallt energiproducenterna 
inom förnybar energi. Sett mer specifikt till havsenergi 
och vågenergi så har det varit ett flertal bolag som 
har utvecklat teknologier för att generera energi från 
havsvågor, vattenströmmar och tidvatten. De flesta 
av dessa bolag har valt att utveckla sina teknologier 
offshore, vilket innebär ett antal kilometer ute till havs. 
Detta har visat sig vara problematiskt och kostsamt, 
framförallt pga. det långa avståndet till land och ett 
oförutsägbart klimat ute till havs. 

www.ecowavepower.com



VD har ordet

Vågenergi producerar dubbla mängden energi 
världen producerar idag! Många företag har 
tidigare försökt att framställa en teknologi som 
kan generera vågenergi, men är kvar i forskning 
och utveckling.

Det finns ett betydande behov och det innebär en stor 
möjlighet att kunna ansluta alla världens människor till elnätet 
och på så sätt ge alla tillgång till grön elektricitet och hjälpa 
till att skapa en bättre framtid. Detta understryks av det 
internationella intresset som Eco Wave Power har fått för sina 
tekniska och miljömässiga fördelar. Projektpipelinen växer 
fort och är för närvarande 190 MW, med marknadsmässigt 
ansett höga elpriser på grund av vår unika position. Bolaget 
är nu redo för en kommersiell utveckling, vilken inleds med 
expansionen av det nuvarande kraftverket i Gibraltar till 5 MW, 
samtidigt som vi också ämnar bygga en helt ny kraftstation i 
Storbritannien om 10 MW.

Våra strategier ska genomföras genom uppdragsdriven och 
långsiktig utveckling. Våra anställda, kapital, teknologi och 
andra resurser kommer att användas för att skydda den 
hållbara utvecklingen och tillväxten av Eco Wave Power. Vi 
välkomnar investerare med samma inställning.

Inna Braverman
Verkställande Direktör



Styrelse och ledning

INNA BRAVERMAN
VD, MEDGRUNDARE OCH STYRELSELEDAMOT
Inna Braverman grundade Eco Wave Power år 2011 och blev nyli-
gen utnämnd till en av världens 100 mest inflytelserika personer 
av medium.com (tillsammans med Mark Zuckerberg, Elon Musk, 
m.fl.). Hon blev även utnämnd till ”Tomorrow’s Hero” av CNN och 
som ”One of the Most Influential Women of the 21st Century” av 
MSN. Under Innas ledarskap har Eco Wave Power installerat dess 
första nätverksanslutna kraftverk i Gibraltar. Hon har även säkrat 
190 MW av bolagets pipeline. Inna är en av få kvinnor som sitter 
i TC114 Kommittén för marin energi i IEC - en kommission som 
sätter internationella standarder för elektroteknik och elektronik.

MATS ANDERSSON
STYRELSEORDFÖRANDE
Mats Andersson har stor kunskap inom bolagsutveckling och har 
en omfattande erfarenhet inom styrelsearbete. Mats har tidigare 
innehaft positioner såsom VD för Anticimex AB och Conductor 
AB, m.fl. Andra pågående uppdrag inkluderar styrelseordförande 
i Ranplan Group AB och styrelseledamot i Bluetest AB, Dafo AB, 
Team Sportia och Hoylu AB.

DAVID LEB
MEDGRUNDARE OCH STYRELSELEDAMOT
David Leb är en framgångsrik kanadensisk innovatör och serie-
entreprenör med omfattande erfarenhet inom förnybar energi, 
läkemedel samt online-spel. David innehar även flertalet patent 
inom marknadsföring och datoriserade plattformar. Sedan David 
grundade Eco Wave Power har bolaget blivit ledande inom klimat-
relaterade politikfrågor och initiativ för att minska klimatpåverkan 
genom förnybar energi i allmänhet och vågkraft i synnerhet.

ELIAS JACOBSON
STYRELSELEDAMOT
Elias Jacobson har en gedigen bakgrund inom förnybar energi. 
Han har bland annat grundat Svenska Vindbolaget AB som såldes 
år 2011 till Eulos Vind, Sveriges ledande vindkraftutvecklare. 
Tidigare har Elias varit VD för Peltarion, en ”end-to-end” AI-
plattform, samt VD för Swedish Modules AB (tidigare Pharmadule 
AB). Andra pågående uppdrag inkluderar styrelseledamot i 
MarketMath Europe AB och WPS Sweden AB, en av Sveriges 
största leverantörer av vindkraftservice.

Ägarstruktur
Idag har Eco Wave Power 15 olika aktieägare. I tabellen nedan 
framgår Eco Wave Powers större aktieägare.

AKTIEÄGARE, 
INNEHAV INNAN EMISSIONEN

AKTIER/
RÖSTER

ANDEL

Inna Braverman 11 750 000  40,74 %

David Leb 11 750 000  40,74 %

Pirveli Investments Ltd. 1 951 500  6,77 %

Övriga 3 387 750  11,75 %

Totalt 28 839 250  100,00 %

Förutsatt en värdering på 548 MSEK och att emissionen blir full-
tecknad, kommer de två grundarna, Inna Braverman och David 
Leb, äga cirka 60 procent av aktierna.

Notering på Nasdaq First North och 
användning av emissionslikvid

Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas kommer Eco Wave Power 
tillföras cirka 150 MSEK före avdrag för emissionskostnader om 
cirka 12,0 MSEK, beroende på utfallet i erbjudandet.

Intäkterna är planerade att användas enligt följande och är 
angivna i inbördes prioritetsordning:

1. Installationsprojekt och ingenjörskostnader –  
80 procent av emissionslikviden 
Majoriteten av emissionslikviden kommer att användas för 
installationsprojekten i Storbritannien och Gibraltar. Utrustning 
förväntas uppgå till cirka 50 procent och ökat antal anställda till 
50 procent. [Anställda kommer att bestå av tekniska ingenjörer 
och projektledare]

2. Förstärkning av supportfunktioner - företrädesvis 
försäljning och marknadsföring – cirka 20 procent av 
emissionslikviden 
Vad gäller försäljning och marknadsföring kommer emissionslikvi-
den användas främst för att öka antalet anställda inom kommer-
siell försäljning och säljstöd men också för ett representations-
kontor i Stockholm, Sverige.

www.ecowavepower.com



 Teckningstid:
 Teckningskurs:
 Tilldelning:

 Likviddag:

27 juni - 10 juli 2019. 
19,00 kronor per aktie. 

 Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.    
 Likvid dras ej från föranmäld depå.  
 Tre bankdagar efter utskick av avräkningsnota. 

Teckna med BankID: Istället för att fylla i denna 
blankett kan du teckna denna emission enkelt och 
smidigt med BankID. Gå in på: www.aktieinvest. 
se/ewpg2019 och följ instruktionerna.

A. UNDERTECKNAD ANMÄLER SIG HÄRMED FÖR TECKNING ENLIGT FÖLJANDE:
stycken aktier i EWPG Holding AB till ovan angiven teckningskurs. Minsta antal att teckna är 400 aktier och därefter valfritt antal aktier.

B. OM TILLDELNING SKER SKA TILLDELADE AKTIER LEVERERAS TILL:

Medborgarskap:

eller    Depånummer:

Efternamn: Personnummer/Org.nummer:

Adress:

Postnummer och ort: Land:

E-postadress: Telefon:
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Vid annat medborgarskap än svenskt, ange Nationellt id (NID)1 (fysisk person):

1Information om NID finns på www.aktieinvest.se/nid 

D. POLITISKT EXPONERAD PERSON (PEP)* (måste fyllas i av alla tecknare)
Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är eller har varit en PEP de senaste 18 månaderna?

* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person (PEP): Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, parlamentsleda-
mot, ledamot i styrelse för politiskt parti, domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantags-
vis kan överklagas, ledamot i styrelse för politiska partier, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank, ambassadör, diplomatiskt sändebud 
eller hög officer i försvarsmakten, person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, någon av ovanstående befattningar på internationell 
nivå, ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO).

** Närmaste familjemedlem betyder: Make/maka, Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka Sambo enligt definitionen i Sambolagen (2003:376), Barn 
eller Barns make/partner samt Förälder

*** Känd medarbetare betyder: Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvud-
man till en juridisk person tillsammans med en sådan person.

Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Signering sker på sidan 2 – inkommen teckning utan signatur är inte giltig!

VP-Konto:      0   0   0

Bank/Fondkommissionär:

C. NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER:
Förnamn/Företagsnamn:

Legal Entity Identifier (LEI)2 (juridisk person):

2Information om LEI finns på www.aktieinvest.se/lei

E. FÖRETRÄDARE FÖR FÖRETAGET - FIRMATECKNARE (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare, vänligen kontakta Aktieinvest

Personnummer:Firmatecknare 1 - Förnamn & Efternamn:

E-postadress: Telefon:

Personnummer:Firmatecknare 2 - Förnamn & Efternamn:

E-postadress: Telefon:

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

559202-9499

Anmälningssedel för teckning av aktier i EWPG Holding AB 

 OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning. 



Signera här:
Efternamn:Förnamn: Underskrift:

H. SIGNATUR:
Undertecknad är medveten om samt medger att:
• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende. 
• Prospekt finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.ecowavepower.com. 
• Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av 

dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. 
• Fullständig information samt villkor framgår av prospekt utgivet i juni 2019 av styrelsen i EWPG Holding AB. 
• Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet prospekt och denna 

teckningssedel. 
• Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli. 
• Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla 

det uppdrag som åtagits av Aktieinvest FK AB för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga parter. Uppgifterna 
kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten 
samarbetar med. För mer information om behandling se www.aktieinvest.se/aktieinvest-dataskyddspolicy. 

• Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning. 
• Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investerings-

rådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut. 
• Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- 

eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver 
åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig. 

• Anmälan kan komma att anses ogiltig om tecknaren är bosatt eller på annat sätt har koppling till ett land där sanktioner förekommer.

F. VERKLIG HUVUDMAN (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare, vänligen kontakta Aktieinvest

Personnummer:1. Firmatecknare - Förnamn & Efternamn:

E-postadress: Telefon:

Personnummer:2. Firmatecknare - Förnamn & Efternamn:

E-postadress: Telefon:

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Position baserat på:
% av rösterna i företaget % av aktiekapitalet i företaget Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Position baserat på:
% av rösterna i företaget % av aktiekapitalet i företaget Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

559202-9499

G. TECKNING ÖVER 15 000 EUR, OM DU ÄR PEP* ELLER BOSATT UTANFÖR EU/EES:
Om du har svarat att du är en PEP eller närstående till en PEP, eller om du tecknar ett enskilt belopp eller tillsammans med andra teckningsanmälningar ett 

 sammanlagt belopp motsvarande 15 000 EUR, eller om du är bosatt utanför EU/EES måste du:

Fysisk person:
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektronisk  med BankID.
• Bifoga en vidimerad giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). Om kundkännedomsblanketten ovan fylls i med BankID krävs ej vidimerad 

ID-handling.

Juridisk person:
• Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen samt kopia på firmatecknares ID-handling. 
• Bifoga kopia på ID-handling för verkliga huvudmän. 
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.

Firmatecknare för juridisk person

I. Skicka in anmälningssedeln och tillhörande handlingar per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, BOX 7415, 103 91 Stockholm 
eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se

Alla handlingar ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 15.00 den 10 juli 2019.


