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Sammanfattning av perioden
Kommentarer till siffrorna för H1 2019
Siffrorna inom parentes avser resultatet under motsvarande period föregående år.
Andra kvartalet 2019
• Intäkter på kSEK 169 (0).
• Nettoförlust på kSEK 3 711 (2 064).
• Vinst per aktie är negativ (negativ).
• Per den 30 juni 2019 uppgick likvida
medel till kSEK 6 354 (3 085).

Första halvåret 2019
• Intäkter på kSEK 168 (0).
• Nettoförlust på kSEK 5 352 (3 616).
• Vinst per aktie är negativ (negativ).

Händelser efter rapportdatumet
• Nettointäkterna från börsintroduktionen
i juli 2019 uppgick till MSEK 121,8 före
transaktionskostnader. De ekonomiska
effekterna från börsintroduktionen återspeglas inte i denna delårsrapport eftersom de inträffade efter rapportdatumet.

Väsentliga händelser mellan den 1 januari och den 30 juni 2019
• Eco Wave Power fick bidrag från det
israeliska energiministeriet, regeringen i Queensland, PortXL och fas
A-finansiering från Horizon 2020 –
Europeiska kommissionen
• Eco Wave Power etablerade ett helägt
dotterbolag i Australien som är en av
de marknader som har störst energipotential och en viktig marknad för EWPs
expansion.
• Eco Wave Power tecknade joint venture-avtal med EDF Renewables i Israel
för utveckling av ett gemensamt projekt medfinansierat till lika stor del av
båda parter.
• Eco Wave Power utökade sina projektplaner med nya avsiktsförklaringar från
flera platser inklusive Rotterdams hamn,
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Impuls Zeeland, Vopak och Tarantos
hamn i Italien.
• Dessutom ingick EWP ett samförståndsavtal med Hadera Economic Company
och OTWOI för ett projekt i Hadera,
Israel, med en effekt på 1 MW.
• Eco Wave Power ingick också en
avsiktsförklaring (LOI) med Vandebron
(energibolag från Nederländerna) som
uttryckte sitt intresse för att ingå ett
energiköpsavtal (PPA) med Eco Wave
Power i storleken 20 MW.
• Eco Wave Power deltog i Bluetechtävlingen som det portugisiska havsministeriet höll i Portugal. EWP valdes ut till
att påbörja förberedande genomförbarhetsstudier för projekt i hamnarna
i Sines (den första och största konstgjorda hamnen i Portugal) och Leixoes

(en av Portugals största havshamnar
belägen i Matosinhos kommun nära
Porto stad). De förberedande genomförbarhetsstudierna kommer att vara klara
och presenteras för båda hamnarna i
slutet av september.
• Eco Wave Power fick två patent
godkända.
• Eco Wave Power fick flera utmärkelser
för sitt arbete inklusive en utmärkelse
av C40 (Women4Climate-initiativ).
Dessutom kom företaget med på listan
med SET100 över energibolag som
revolutionerar världen (genom DENA
och Världsenergirådet) och erkänns
av FAMAE som topp-100-vatteninnovatör, samt erhöll ett erkännande för
sitt arbete i Jaffas hamn av Ron Huldai,
borgmästare i Tel Aviv-Jaffa stad, Israel.

»
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Väsentliga händelser som har inträffat efter rapportdatumet
• EWPG Holding noterades på Nasdaq
First North. Eco Wave Power tog in MSEK
121,8 från investerare, vilket gör det till
den näst största noteringen på Nasdaq
First North fram till det datumet. Eco
Wave Power välkomnade cirka 5 900
nya aktieägare i EWPG Holding AB, inklusive AP4 och Skandia Fonder som blir
två av Bolaget största aktieägare, samt
styrelseordförande Mats Andersson och
styrelseledamot Elias Jacobson.
• Eco Wave Power påbörjade upphandling av delar för expansionen av Jaffa
hamn-projektet. Eco Wave Power har
samarbetat med Siemens för projektet som kommer att tillhandahålla
el- och nätanslutningsteknik samtidigt
som Eco Wave Powers komponenter
också uppgraderas för förbättrad
systemeffektivitet
• Eco Wave Power genomförde en miljöundersökning i samband med Jaffa
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hamn-projektet. Undersökningen
genomfördes av doktor Gil Ben
Nathan, från GEO-TEVA Environmental
Consulting. Resultaten från undersökningen är att EWPs projekt inte
har någon negativ inverkan på den
omgivande miljön.
• Eco Wave Power och EDF Renewables
har etablerat joint venture-bolaget i
enlighet med joint venture-avtalet som
undertecknades av parterna under Q2.
• Baserat på EWPs framsteg under
andra kvartalet utfärdade Leixos hamn
i Portugal en avsiktsförklaring till EWP för
ett projekt i storleken upp till 5 MW. När
det gäller vågenergi bedömer Portugals
regering att det finns en potential att
installera vågkraftseffekt på 3–4 MW.
• Eco Wave Power fick två patentansökningar godkända för EWPs egenutvecklade
automatiseringssystem.

• Inna Braverman, vd för Eco Wave Power,
träffade Gibraltars regering för att diskutera nästa steg för genomförandet av
5 MW-vågkraftpark i Gibraltar.
• L’Atelier BNP Paribas publicerade en
ny rapport ”OceanTech – How can
Technology Save our oceans?”. I rapporten väljer och uppmärksammar BNP
Paribas OceanTech-bolag med positiv
inverkan och Eco Wave Power är ett av
de bolagen.
• Eco Wave Powers innovativa teknik presenteras på Tel Avivs museum i slutet
av december, vilket ger stor och positiv exponering för besökare från hela
världen och finns med i en ny bok som
heter ”FutureKind” av Thames & Hudson
Publication. Boken presenterar fler än
60 världsförändrande projekt som
formar en bättre framtid för oss alla.
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Vd har ordet

Jag vill börja med att uttrycka vår tacksamhet till de ca 5 900 nya aktieägare,
inklusive Skandia Fonder, AP4 och vår styrelse, som stöttade oss med vår
börsnotering den 18 juli 2019.
Vi tackar er för att ni tror på vågenergi och och för att ni tror på vårt bolag. Vi
är helt övertygade om att det NU är rätt tid att agera mot klimatförändringar.

E

nligt FN sker det naturkatastrofer beroende på klimatförändringar en gång i veckan. En rapport från experter från 27 nationella
vetenskapsakademier har redogjort för den omfattande skada som
den globala uppvärmningen redan orsakar på människors hälsa
och de allt allvarligare effekter som vi kan förvänta oss i framtiden.

för att nå fasen med kommersiellt livskraftiga våggårdar runt om
i världen.

Den nya Easeac-rapporten ”The Imperative of Climate Action to
Protect Human Health in Europe”, bedömde de vetenskapliga bevisen på hälsoeffekterna av den globala uppvärmningen. Extremväder
som värmeböljor, översvämningar och torka har direkta effekter på
kort sikt, men påverkar också människor på längre sikt.

• Vi har bevisat att vi kan bygga vågenergikraftverk till kostnadseffektiva priser
• Vi har bevisat att vår lösning överlever under storm
• Vi har fått försäkring för våra kraftverk
• och vi har fått stöd av miljöaktivisterna genom att inte fästa
kraftverken vid havsbotten.

”Vi utsätter hela världens befolkning för klimatförändringar och det är
helt klart mycket oroande eftersom vi till viss del är på väg in på okänd
mark”, sade Haines, professor i miljöförändring och folkhälsa vid
London School of Hygiene and Tropical Medicine.
”Vi utsätter unga människor och kommande generationer för dessa allt
större [hälso]risker i många hundra år framöver, om inte årtusenden”
sade han. ”Vi måste försöka minimera effekterna och gå mot en utsläppssnål ekonomi.”
Svaret på problemet är tydligt – vi MÅSTE gå mot en utsläppssnål
ekonomi och mot förnybara energikällor för produktion av ren el.
Vågenergi är en enorm resurs för ren energi och här på Eco Wave
Power (EWPG Holding AB) kommer vi att göra alla möjliga satsningar
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Vi har redan klarat av ett antal viktiga utmaningar för
vågenergibranschen:

V

årt nästa viktiga mål är att driva en kommersiell våggård, vilket
kommer att bevisa att vågenergi i kommersiell skala kan generera tillräckliga elmängder och att vågenergin kan vara lönsam.
Utmaningen som vi antog är inte liten. Vi är pionjärer i en ny bransch.
Men sol- och vindindustrin som nu är fullt kommersialiserade förnybara energikällor gick igenom samma prövningar – kanske ännu
svårare – och vi tror att vi med vår teknik kan nå betydande resultat
snabbare.

D

e allra första solcellerna som uppfanns på 1800-talet var mindre
än en procent effektiva, inte i närheten av tillräckligt för att göra
dem till en användbar energikälla. Det var först 1954 som kommersiella paneler introducerades på den amerikanska marknaden av
Bell Telephone Laboratories. Ingenjörerna D.M. Chapin, C.S. Fuller
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och G.L. Pearson fortsatte Ohls arbete och använde silikon för att
skapa en stabil kraftkälla med 4 procents effektivitet.
Ett år senare lanserade Hoffman Electronics den första Silicolkommersiella solcellen. Den såldes för 25 amerikanska dollar per cell
då och fungerade med 2 procents effektivitet. Varje cell producerade
bara ett litet antal milliwatt och följaktligen fastställdes priset per watt
till över 1 785 dollar. Det var inte alls ett prisvärt alternativ för den
vanliga konsumenten och se på solenergibranschen nu. Effektiva och
kostnadseffektiva solpaneler finns överallt och branschen blomstrar.
Det är här vi vill vara med vår vågenergiteknik. Vi vill påverka energiproduktionen i världen och vara en viktig del av lösningen mot
klimatförändringar.
Det är en stor utmaning, men vi brukar inte ducka för utmaningar.
Vårt bolag kommer inte att fatta beslut baserade på kortsiktiga
intäkter eller vinster. Våra strategier kommer att genomföras med
uppdragsdriven långsiktig utveckling i åtanke. Vår personal, vårt
kapital, vår teknik och våra resurser kommer att användas för att
säkerställa hållbar utveckling och tillväxt av Eco Wave Power.

U

nder de senaste månaderna har vi gjort viktiga framsteg som
tar oss närmare målet:

• Vi har säkrat finansiering från det israeliska energiministeriet,
Europeiska kommissionen och andra program.
• Vi etablerade strategiska samarbeten och samarbetade med
globala ledare inom energibranschen, som Siemens och EDF
Renewables – som kommer att hjälpa oss med vår produktutveckling och implementering.
• Vi har avslutat utformningen och påbörjat upphandling av delar
för vårt projekt i Jaffas hamn och slutfört en miljöundersökning
som visar att vår teknik inte har någon negativ inverkan på miljön.
• Vi håller på att anställa nyckelbefattningar för Bolaget för att
stärka EWPs tekniska kapacitet och genomförandeförmåga, liksom
vår kompetens inom affärsutveckling och marknadsföring.
• Vi har utökat våra projektplaner med fokus på den europeiska
och australiensiska marknaden – där vågenergipotentialen är
betydande.
• Och vi har förstärkt vår patentportfölj med tre nya godkända patent.
Vi är fokuserade och fast beslutna att göra vågenergi till verklighet!
Tack än en gång för att du är en del av vår vision.
Vänliga hälsningar
Inna Braverman
VD
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Verksamheten i detalj
BIDRAG

Chefen för forskningsenheten på energiministeriet i Israel, doktor Gideon Friedman
på besök på Eco Wave Powers FoU-station i Jaffas hamn, Israel

D

en 3 januari 2019 erhöll Eco Wave Power bidragsstöd från
chefen för forskningsenheten på energiministeriet i Israel
– för utbyggnaden av projektet i Jaffas hamn. Hittills har Bolaget
erhållit 65 982 nya israeliska shekel (motsvarande 180 094,57
kronor), av det totala godkända stödbeloppet på 492 000 shekel
(1 342 889,40 kronor). EWP använder stödet till att betala för
teknikkostnader och upphandling av delar.

Matias Sigal presenterar Eco Wave Power på en konferens i Australien

D

en 22 januari 2019 undertecknade EWP ett meddelande om
godkännande för ett bidrag på 75 000 australiensiska dollar
(490 653,82 kronor) inom HOTDESQ-programmet av regeringen
i Queensland, Australien. Som en del av villkoren för bidraget
etablerade Eco Wave Power ett helägt dotterbolag i Australien
under Q2 och flyttade en heltidsrepresentant till Brisbane för
att marknadsföra EWPs projekt i regionen. Enligt CSIRO kan
vågenergi bidra med upp till 11 procent av Australiens energi
(tillräckligt för att driva en stad i Melbournes storlek) fram till
år 2050, vilket gör vågenergi till en stark utmanare i Australiens
förnybara energimix och en viktig marknad för EWPs framtida
utveckling och expansion.1

Yair Rudick, EWPs affärsutvecklingschef, undertecknar PORTXL-avtalet.

D

en 8 mars ingick Eco Wave Power ett avtal om deltagande i PORTXL-programmet, med målet att marknadsföra
EWPs teknik i Nederländerna. Eco Wave Power valdes ut av
tusentals ansökningar. Enligt avtalet fick EWP stöd på 15 000
euro (160 627,20 kronor) för att flytta en heltidsrepresentant i tre
månader. Deltagandet var mycket framgångsrikt för EWP och du
kan läsa mer om det nedan under ”Nya projekt”.

D

en 9 april 2019 ingick Eco Wave Power ett bidragsavtal med
nummer 867793 – Wave Scale, med Europeiska kommissionen, som en del av Horizon 2020-programmet. Enligt avtalet
kommer Eco Wave Power att erhålla ett finansieringsbelopp på
50 000 euro (535 493,94 kronor) för att utveckla en fullständig
verksamhetsplan för utbyggnaden av Gibraltar-projektet. Planen
kommer att läggas fram av EWP mot slutet av september. Eco
Wave Power har redan erhållit en del av finansieringen och
kommer att få resterande del när de fullständiga dokumenten
lämnas in.

1. https://www.csiro.au/en/Research/OandA/Areas/Marine-technologies/Ocean-energy/Wave-energy
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STRATEGISKA AVTAL

D

en 15 maj 2019 tecknade Eco Wave Power ett joint venture-avtal
med EDF Renewables i Israel. Det gemensamma bolaget har
fått namnet EWP EDF One Ltd och var och en av parterna innehar
50 procent i det nyetablerade företaget. Syftet med SPV-bolaget
är att samarbeta, exklusivt, i utvecklingen, finansieringen, tekniken,
upphandlingen, konstruktionen och driften av ett 100 KW pilotprojekt
med Eco Wave Powers teknik, för att utvärdera ytterligare möjliga
samarbeten inom vågenergiområde.
I ett sådant samarbete blir EDF Renewables bidrag till projektet
att vara stödet i licens- och tillståndsprocessen gentemot lokala
myndigheter samt bolagets expertis, genom att tillhandahålla några

av sina anställda, sitt nätverk av underleverantörer och sin leveranskedja för att stödja pilotprojektet under industrialiseringen, för
design, inköp och montering av utrustning, driftsättning, underhåll
och reparationer, dataövervakning och preliminär och slutlig resultatanalys. Dessutom kommer EDF Renewables i Israel att finansiera
50 procent av pilotprojektet.
EWP ska tillhandahålla all relevant information, data, sakkunskap
från befintliga demonstrationer samt licens för tekniken, inklusive
de enheter som krävs för att driva projektet, samt underhåll och
reservdelar som krävs för korrekt drift av nämnda enheter. EWP är
också ansvarigt för 50 procent av projektets samtliga kostnader.

PROJEKT OCH UTVIDGADE PROJEKTPLANER

Jaffa hamn

Utformnings- och konstruktionsfasen för utbyggnaden av projektet
i Jaffas hamn har avslutats och upphandlingen av delar till anläggningsbygget har påbörjats.
Projektet som samfinansieras av det israeliska energiministeriet
kommer att omfatta konstruktion och montering av tio flottörer
på 30 längdmeter befintligt vågvatten i hamnen, med en effekt på
100 kW. Varje flottör kommer att ha en yta på 8,54 m2.

Som en del av EWPs strategiska samarbete med Siemens kommer
företaget endast att använda Siemens produkter och teknik till sitt
elektriska system och sina nätanslutningsarbeten, medan Siemens
kommer att ägna sin omfattande kunskap och sina enorma resurser
för en uppgradering av EWPs elektriska komponenter och överföring
till nätet för att förbättra effektiviteten i det elektriska systemet.
Bolagen ser också över möjligheten att utvidga sitt strategiska samarbete till EWPs kommersiella installationer inom den närmaste
framtiden.

Bild från dykningen som genomfördes av marinekologen från Geo-Teva Environmental Consulting
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Eco Wave Power genomförde också en miljöundersökning i samband med Jaffa hamn-projektet. Undersökningen genomfördes av
doktor Gil Ben Nathan från GEO-TEVA Environmental Consulting
och den visade att EWPs teknik inte har någon negativ inverkan på
den omgivande miljön och den ekologiska balansen.

Utbyggnaden av Jaffas hamn blir EWPs andra nätanslutna projekt
efter Gibraltar-projektet som lanserades 2016, och är ett viktigt steg
framåt för EWP och för vågenergibranschen.

Bild på Jaffa hamns kommersiella vågkraftverk

Gibraltar

Eco Wave Power avslutar för närvarande den ursprungliga planeringen och verksamhetsplanen för Gibraltar-projektet med finansiering
som företaget fick från Horizon 2020 (Europeiska kommissionen)
för detta mål. Planen kommer att slutföras i slutet av september. I

augusti träffade Inna Braverman, vd för Eco Wave Power, regeringen
i Gibraltar för att diskutera nästa steg för genomförandet av 5 MWvåggården i Gibraltar.

Bild på Gibraltars vågkraftverk i kommersiell skala

EWPG Holding AB (publ) | Delårsrapport Q2 2019

8

NYA PROJEKT BLAND BOLAGETS PROJEKTPLANER3

U

nder maj månad tillkännagav Energy Innovation Center – Nees
Center inrättat av Hadera Economic Company och OTWOI –
lanseringen av ett unikt pilotprojekt för att generera elektricitet
från vågorna baserat på Eco Wave Powers lösning. Enligt planen
ska pilotprojektet monteras längs Haderas
kust och det kommer att använda EWPs unika
flottörer vars rörelse med vågorna omvandlas till ren el som ska användas av stadens
invånare. Det första kraftverket planeras få
en effekt på 1 MW.
Detta innovativa projekt belyser Hadera kommuns resa mot att bli den ledande energistaden i Israel. Det direkta stödet från Hadera
stad, med vägledning från NEES Center, gör
det möjligt att genomföra denna typ av innovativa projekt inom förnybar energi med stadens hjälp att effektivisera projektet. Genom
att marknadsföra detta projekt i samarbete
med Hadera kommun hjälper NEES Center
aktivt Eco Wave Power att göra verksamheten
större och att utveckla liknande projekt i Israel
och världen över.

D

essutom har Eco Wave Power i juni ingått
avsiktsförklaringar angående potentiella projekt med Rotterdams hamn (Europas
största hamn) och även med Impuls Zeeland,
beträffande utvecklingen av ett vågenergiprojekt i provinsen Zeeland i Nederländerna.
Bolaget ingick också en avsiktsförklaring
med Vopak, ett börsnoterat holländskt bolag
(börsvärde på 5 057 miljarder euro) som
förvarar och hanterar olika oljor, kemikalier,
ätbara oljor och naturgasrelaterade produkter. Enligt avtalet mellan parterna kommer
Vopak att marknadsföra genomförandet av
EWP-tekniken i hamnar, på kajer och vågbrytare under bolagets övervakning (inklusive
platser i Singapore, Kina och Panama)

E

D

essutom undertecknade Eco Wave Power en avsiktsförklaring
med Sergio Prete (ordförande för hamnmyndigheten i Taranto)
angående genomförandet av det första vågenergiprojektet i Italien i
Tarantos hamn, och representanter från Eco Wave Power besökte
hamnen igen i juli för en djupgående diskussion om hur man bäst går vidare.

Haderas borgmästare, Zvi Gendelman tillsammans
med Yair Ruddick (affärsutvecklingschef på EWP)

Allard Castelein (vd för hamnen i Rotterdam) och
Matias Sigal som representerar Eco Wave Power

Sergio Prete (ordförande för hamnmyndigheten i
Taranto) och Matias Sigal från Eco Wave Power

Dessutom deltog Eco Wave Power i
Bluetech-programmet som hölls i Portugal,
organiserat av det portugisiska havsministeriet, tillsammans med FLAD (LusoAmerican Development Foundation).
Programarrangörerna hade bett bolag med
djärva och omvälvande uppfinningar att ta
med dem till hamn- och sjöfartsbranschen
så att de skulle kunna utvecklas och genomföras tillsammans med samarbetspartners
i världsklass.
Efter en vecka med intensiva möten var programmets deltagare mycket imponerade av
EWP-tekniken och bjöd in Bolaget att påbörja förberedande genomförbarhetsstudier i
Sines hamn (den första och största konstgjorda hamnen i Portugal) och i Leixoes hamn
(en av Portugals största havshamnar belägen
i Matosinhos kommun nära staden Porto).
De förberedande genomförbarhetsstudierna kommer att lämnas in i slutet av september och parterna kommer gemensamt att
besluta om hur de bäst ska gå vidare.
I juli utfärdade Leixos hamn i Portugal en
avsiktsförklaring till EWP för ett projekt
i storleken upp till 5 MW. När det gäller
vågenergi bedömer Portugals regering att
det finns en potential att installera vågkraftseffekt på 3–4 GW.

F

örnybar energi från haven har potential
att leverera 25 procent av Portugals årliga
kraftförbrukning. I detta sammanhang baserade Portugals regering sin EI-ERO kring två
huvudmål; att stimulera export och investeringar som ger ett mervärde och att hjälpa
industrin att minska riskerna.

WP ingick också en avsiktsförklaring med
Vandebron, ett grönt energibolag baserat
i Amsterdam som levererar grön el och vanlig
Ruben Eiras, generaldirektör för havsministeriet i
gas till enskilda och företagskunder. Bolaget
Portugal, och Matias Sigal som representerar Eco
Wave Power
producerar inte någon energi själva utan
säljer istället energi som har genererats av
Strategin bidrar också till förverkligandet av
oberoende energiproducenter. Vandebron
hamnteknikkluster som visar att utvecklinuttryckte sitt intresse för att ingå ett energiköpsavtal (PPA ) med gen av förnybar energi från havet skulle kunna påskyndas genom
Eco Wave Power i storleken 20 MW.
att skapa synergier med sjöfartssektorn, vilket skulle kunna ge branschen tillgång till demonstrationsplatserna i verkliga driftsmiljöer
nära hamnar.4

3. Projekt som befinner sig i avsiktsförklaringsstadiet är i en inledande utvecklingsprocess och kräver fortfarande detaljerade genomförbarhetsstudier, markgodkännanden, nätanslutningsgodkännanden och andra
relevanta godkännanden, samt ekonomiskt avslut för att nå den fas där det är klart att börja bygga.
4. https://marineenergy.biz/2017/11/27/portugal-adopts-ocean-energy-buildout-plan/
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Börsnotering och investeringsverksamhet
Den 18 juli 2019 noterades bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm, en viktig milstolpe i
bolagets historia. De två grundarna ringde i klockan på Nasdaqs kontor i Stockholm för att markera
handelsstarten för bolagets aktier tillsammans med styrelsen, verkställande ledningen och bolagets
rådgivare.

E

rbjudandet drog till sig intresse från de institutionella investerarna AP4 och Skandia Fonder samt från allmänheten. Vi är
mycket nöjda över att få välkomna omkring 5 900 nya aktieägare i
Eco Wave Power.
Före noteringen genomförde Eco Wave Power en nyemission
motsvarande cirka MSEK 121,8, vilket gör det till den näst största
noteringen på Nasdaq First North hittills i år. Intäkterna kommer
främst att användas för att bygga Eco Wave Powers första kommersiella våggård, vilket kommer att vara ett stort steg mot kommersialisering av vågenergi och göra den till en del av världens mix av
förnybar energi. Dessutom kommer medlen att användas för att
expandera Eco Wave Powers projektplaner, föra in fler projekt i
fasen där det är klart att börja bygga och för att öka försäljnings- och
marknadsföringsaktiviteterna.

Investor relations-verksamhet

Träffa oss

EWPGs verkställande ledning kommer att finnas på plats på följande
evenemang under Q3 och Q4 2019:
• 5 september: Börsveckans och Financial Hearings
Småbolagsdag, Stockholm
• 9 september: frukostmöte på svensk-israeliska
handelskammaren
• 11 september: Stockholm Tech Fest
• 9–12 september: World Energy Congress, Abu Dhabi
• 23 september: E.ON Energy Globe event i Budapest, Ungern
• 10 oktober: Cities & Business Forum på C40 Cities World
Mayors Summit – Köpenhamn, Danmark
• 18–20 oktober: KAIROS Europe Summit, Venedig, Italien
• 9–13 december: FN:s klimatförändringskonferens (COP 25) i
Santiago, Chile.

Vi håller på att utöka vår investor relations-verksamhet för att effektivt nå ut till våra aktieägare. Vi kommer att upprätta kvartalsrapporter med detaljer om ekonomin och affärsverksamheten. Vi har också
engagerat Naventus för att skriva forskningsapporter och analyser.
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Erkännanden från marknaden och utmärkelser

Mr. Ron Huldai,The Mayor of Tel
Aviv-Jaffa

• Februari 2019 - Eco Wave Power och bolagets vd vinner
Women4Climate Tech Challenge av C40 i Paris. Utmärkelsen är
stödet från staden Tel Aviv-Jaffa för utvidgningen av EWPs projekt
och exponering mot alla C40:s medlemsstäder runt om i världen.
• Dessutom utsågs Inna Braverman samma månad av MSN.COM
till en av 2000-talets 30 mest inflytelserika kvinnor tillsammans
med kvinnor som Oprah Winfrey, Serena Williams, Angela Merkel,
J.K. Rowling, Hillary Clinton och Sheryl Sandberg5. Hon är också
med på listan över ”5 affärskvinnor som formar den nya världen”
6
och ”2000-talets mest fantastiska kvinnor”7 och på listan över ”6
israeliska kvinnor som förändrar världen”8, samt på Marie-Claire9
Magazines lista över fem inspirerande kvinnor för sitt inspirerande
arbete och nyskapande med Eco Wave Power.

• Mars 2019 - Eco Wave Power kommer med på #SET100-listan från
DENA (den tyska energibyrån) och Världsenergirådet. Listan hyllar
innovation, uthållighet och bolag som revolutionerar världen.
• Maj 2019 - Eco Wave Power får utmärkelsen FAMAE TOP 100
WATER INNOVATOR.
• Juni 2019 - EWP får erkännande och stöd från Ron Huldai, borgmästaren i Tel Aviv-Jaffa, för EWPs verksamhet i Jaffas hamn.
• I juli publicerar L’Atelier BNP Paribas en ny rapport ”OceanTech
– How can Technology Save our oceans?”10 I rapporten väljer BNP
Paribas ut och framhäver OceanTech-bolag med positiv inverkan
och Eco Wave Power är stolta över att vara ett av de bolag som
BNP Paribas har valt ut.

Kort sammanfattning av rapporten
• L’Atelier BNP Paribas har 40 års dokumenterad sakkunskap när det gäller att upptäcka
branschövergripande och omvälvande teknik
som bedöms ha betydande effekter på affärsmodeller och samhället i stort.
• Efter en mängd studier och arbete som
L’Atelier BNP Paribas Americas har utfört när
det gäller energiomställning och hållbara utvecklingsmål, har de insett att havens roll för
att motverka den globala uppvärmningen har
underskattats.
• Efter omfattande forskning om havsliv och
ekosystem, samt intervjuer med företagare
och experter inom den marina sektorn, fattade L’Atelier BNP Paribas beslutet att titta
på potentiella tekniska lösningar för att möjliggöra en mer hållbar hantering av havets

resurser och det långsiktiga skyddet av dessa.
Dessa lösningar, kallade ”OceanTech”, är nya,
men kommer att påverka hela den maritima
sektorn och ekosystemet.

havsenergi till en verklighet, eftersom vågenergi är en mycket viktig resurs. Enligt energidepartementet har vågenergin ensam potential
att driva över 100 miljoner amerikanska hem!

• Enligt rapporten ”The oceans are vast”, täcker
haven 71 procent av jordens yta och utmaningarna som de pekar på är stora.
• L’Atelier BNP Paribas kom fram till fem viktiga
områden där OceanTech-startups utvecklar
lösningar för att rädda haven. Ett av dessa
områden är förnybar energi, som väckte intresse på grund av fossila bränslens påverkan
på miljön, och haven kan möjligtvis vara en
del av lösningen.
• Enligt L’Atelier BNP Paribas finns det bolag
runtom i världen som arbetar för att göra

Global map of
North and Sout OceanTech Startups:
h America

Global map of
OceanTech Star
Africa, Asia, Euro
tups:
pe, Australasia

26

27

5. https://www.msn.com/en-us/money/news/the-most-influential-women-of-the-21st-century/ar-BBTppIw?fbclid=IwAR0D7NhXFyFGCi1emnxtpVozTXg7WYRQKY_D77D7d38NaP3FQ6mAmr0afC0
6. https://businessofeminin.com/feature/positive-impact-5-business-women-qui-faconnent-le-nouveau-monde/?fbclid=IwAR2xtZC9o2vR-yauJmMiZ0Fn3kijIkchjkyzrhOoC9mdpM-S1mocNaujjyU
7. https://www.ralphmedia.co.uk/blog/international-womens-day-2019?fbclid=IwAR1YUYYMr9lAbUt5CRLZQuNpOF0RVKwIE4EUOPGk0obxKctraksdSFWMUvw
8. https://www.fromthegrapevine.com/innovation/israeli-women-who-are-changing-world?fbclid=IwAR3SCssfJW5Wqp9yZC50Cdst6qtzzX1eyJ56TRl0A4fFBM4UiXBwxY6QoZs
9. https://www.marieclaire.fr/au-salon-vivatech-rencontre-avec-5-femmes-qui-nous-ont-inspirees,1311066.asp?fbclid=IwAR0Mq5MiTRn7TyEwQelLSkxynaHP-umVvh8r7MlXdX8woUcBmFkOrIOM5Q4

EWPG Holding AB (publ) | Delårsrapport Q2 2019

11

Koncernredovisning
Kommentarer till den finansiella
utvecklingen för andra kvartalet 2019

Siffrorna inom parentes avser resultatet under motsvarande period
föregående år.
Resultaträkning och medarbetare
Intäkterna uppgick till kSEK 169 hänförligt till bidrag från chefen för
det israeliska forskningsministeriet. (0). Driftskostnader tillsammans
med allmänna och administrativa kostnader uppgick tillsammans till
kSEK 3 646 (1 933), ökningen förklaras av kostnader för börsintroduktionen och etablering och drift av det nya svenska moderbolaget.
Antalet anställda uppgick i genomsnitt till 13 (14).
Balansräkning
Likvida medel uppgick till kSEK 6 354 (3 085), ökningen beror på
emission av aktier till ett värde av kSEK 8 735 (4 067). De immateriella tillgångarna ökade till kSEK 2 023 (0) beroende på att bolagets
förvärv av Eco Wave Power Ltd. gjordes till ett värde som översteg
det bokförda värdet på eget kapital. Som ett resultat av ovanstående
ökade det totala egna kapitalet till kSEK 4 129 (-437).
Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från verksamheten minskade till kSEK -3 586 (-2 025)
för att öka i kostnader. Det totala kassaflödet för perioden ökade
emellertid till kSEK 5 837 (2 123) beroende på aktieemission.
Aktien och aktiekapitalet
Efter införlivandet av det svenska moderbolaget och etableringen
av den svenska koncernen ökade aktiekapitalet i Koncernen från
kSEK 2 till 577 och och antalet utestående aktier ökade från 0,1
miljoner till 28,8 miljoner.

Moderbolaget
Allmänna och administrativa kostnader uppgick till kSEK 1 324 och är
hänförliga till börsnoteringen och upprättandet och driften av det
nya svenska moderbolaget. Summan av det egna kapitalet uppgick
till kSEK -747. Efter nyemissionen i samband med börsnoteringen i
juli är det egna kapitalet återställt och positivt.
Kommentarer till den finansiella
utvecklingen för första halvåret 2019
Intäkterna uppgick till kSEK 168 (0). Nettoförlusten uppgick till kSEK
5 352 (3 616). Vinst per aktie är negativ för perioden (negativ).
Riskfaktorer
Koncernen är utsatt för flera allmänna och bolagsspecifika risker
som kan påverka verksamheten och koncernens finansiella resultat.
Ledningen arbetar proaktivt för att identifiera, övervaka och minska
identifierade risker. Nedan följer en icke uttömmande lista över risker
som ledningen anser är väsentliga. Ytterligare information finns i
noteringsprospektet, som finns tillgängligt på företagets webbplats.
•
•
•
•
•
•

Omogen marknad för bolagets produkter.
Försäljning och marknadsföring.
Immateriella rättigheter och FoU.
Miljöansvar och skadeansvar.
Tillstånd och ändringar i regelverket.
Marknadspriset på bolagets aktie.

Kommentarer till händelser som
inträffat efter rapportdatumet
I samband med börsintroduktionen tog Eco Wave Power in
MSEK 121,8 från investerare före transaktionskostnader.

Koncernredovisningens nyckeltal
Q2
2019

Intäkter (SEK)

Q2
2018

H1
2019

H1
2018

ÅR
2018

169

0

168

0

0

Rörelseförlust (kSEK)

-3 477

-1 933

-4 939

-3 771

-8 543

Nettoförlust (kSEK)

-3 711

-2 064

-5 352

-3 616

-8 167

Soliditet (%)

20 %

-3 %

20 %

-3 %

-8 %

Utestående aktier vid periodens slut (miljoner)

28,8

0,1

28,8

0,1

0,1

Vinst per aktie (SEK)1

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Eget kapital per aktie (SEK)

0,14

Neg

0,14

Neg

Neg

13

14

13

14

14

Antal anställda i genomsnitt (heltidsekvivalenter)

(1) Vinsten per aktie är densamma före och efter utspädningen eftersom Koncernen inte har några utestående optioner eller optionsrätter.
Se avsnittet ”Övrig information” för definitioner.
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Koncernens resultaträkning
KSEK

Intäkter

Q2
2019

Q2
2018

H1
2019

H1
2018

ÅR
2018

169

0

168

0

0

-1 164

-911

-1 684

-1 411

-2 741

-994

-911

-1 516

-1 411

-2 741

Allmänna och administrativa kostnader

-2 483

-1 022

-3 423

-2 360

-5 802

Rörelseförlust

-3 477

-1 933

-4 939

-3 771

-8 543
384

Driftskostnader
Bruttoförlust

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Nettoförlust1

0

-118

0

172

-234

-12

-413

-17

-8

-3 711

-2 064

-5 352

-3 616

-8 167

-3 693

-2 023

-5 291

-3 524

-7 647

-19

-41

-61

-92

-520

Hänförligt till
bolagets aktieägare
Minoritetsintressen
(1) Övrigt totalresultat motsvarar nettoresultatet.

Koncernbalansräkning
KSEK

30 JUNI 2019

30 JUNI 2018

31 DEC 2018

6 354

3 085

2 312

376

263

257

Övriga fordringar

1 251

1 128

1 133

Summa omsättningstillgångar

7 982

4 476

3 702

10 311

9 829

9 832

2 023

0

0

Summa anläggningstillgångar

12 334

9 829

9 832

Summa tillgångar

20 316

14 306

13 534

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
Kortfristiga placeringar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

Eget kapital och skulder
Kortfristiga skulder
Banklån

0

0

0

Leverantörsskulder

125

140

97

Övriga leverantörsskulder

718

319

817

Summa kortfristiga skulder

843

459

914

Aktieägare

9 973

8 903

8 554

Närstående parter

5 371

5 380

5 174

15 344

14 283

13 728

Långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Aktiens överkurs

577

2

2

1 476

19 138

21 517

Valutaomräkningsreserv

-120

-189

-63

Balanserade vinstmedel

-3 711

-24 071

-28 254

Eget kapital hänförligt till aktieägarna

-1 778

-5 119

-6 798

Minoritetsintressen

5 907

4 683

5 689

Summa eget kapital

4 129

-437

-1 109

20 316

14 306

13 534

Summa skulder och eget kapital
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Koncernens kassaflöde
KSEK

Q2
2019

Q2
2018

H1
2019

H1
2018

ÅR
2018

-3 678

-2 023

-5 306

-3 524

-8 167

52

50

103

98

200

-1 333

-132

-1 507

-387

-227

74

60

20

-250

-279

Verksamhet
Nettoförlust
Återförda avskrivningar och nedskrivningar
Förändringar i tillgångar och skulder
Minskning (ökning) av andra obetalda utgifter
Ökning (minskning) av leverantörsskulder
Ökning (minskning) av andra obetalda inkomster
Nettokassaflöde från verksamheten

1 299

20

1 295

67

576

-3 586

-2 025

-5 395

-3 995

-7 898

-103

28

-206

-292

-748

0

12

-97

0

9

-103

40

-303

-292

-739

8 735

4 067

8 735

4 067

6 656

0

4

0

24

668

791

40

942

-68

-276

Investeringsverksamhet
Köp av anläggningstillgångar
Investering i banktillgodohavanden
Nettokassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Emission av aktier
Emission av aktier till innehav utan bestämmande inflytande
Ökning/återbetalning av långfristiga lån och andra skulder
Banklån
Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet
Valutakursdifferenser på saldo likvida medel
Periodens kassaflöde

0

-2

0

0

0

9 527

4 108

9 677

4 022

7 048

0

-17

0

-92

-14

5 837

2 123

3 979

-265

-1 589

Likvida medel vid periodens början

517

979

2 376

3 442

3 394

Likvida medel vid periodens slut

6 354

3 085

6 354

3 085

1 791

Koncernens redovisning av förändringar i eget kapital
HÄNFÖRLIGT TILL BOLAGETS ÄGARE

KSEK

AKTIEKAPITAL

AKTIENS
ÖVERKURS

VALUTAOMRÄKNINGSRESERV

BALANSERADE VINSTMEDEL (FÖRLUST)

SUMMA

MINORITETSINTRESSEN

SUMMA

Balans per den 1 januari 2019

2

21 517

-63

-28 254

-6 798

5 689

-1 109

Nettoförlust

0

0

0

-5 352

-5 352

61

-5 291

Emission av aktiekapital

0

8 735

0

0

8 735

0

8 735

Förändring i valutaomräkningsreserven

0

592

-202

-807

-418

157

-261

Balans per den 30 juni 2019

2

30 844

-265

-34 414

-3 832

5 907

2 075

Balans per den 1 januari 2018

2

14 245

-30

-19 241

-5 023

4 314

-709

Nettoförlust

0

0

0

-3 616

-3 616

92

-3 524

Emission av aktiekapital

0

4 067

0

0

4 067

0

4 067

Förändring i valutaomräkningsreserven

0

827

-160

-1 214

-547

253

-294

0

0

0

0

0

24

24

2

19 138

-189

-24 071

-5 119

4 683

-437

Investering av innehav utan bestämmande
inflytande
Balans per den 30 juni 2018
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Moderbolagets redovisning
Moderbolagets resultaträkning
1 APRIL–30 JUNI
2019

27–31 MARS
2019

Intäkter

0

0

Driftskostnader

0

0

Bruttoförlust

0

0

Allmänna och administrativa kostnader

-1 324

0

Rörelseförlust

-1 324

0

Finansiella intäkter

0

0

Finansiella kostnader

0

0

-1 324

0

30 JUNI
2019

31 MARS
2019

51

0

0

0

90

5

141

5

KSEK

Nettoförlust

Moderbolagets balansräkning
KSEK

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
Kortfristiga placeringar
Övriga fordringar
Summa omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

0

0

577

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

577

0

Summa tillgångar

718

5

Banklån

0

0

Leverantörsskulder

0

0

Övriga leverantörsskulder

1 465

0

Summa kortfristiga skulder

1 465

0

Aktieägare

0

0

Närstående parter

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

Finansiella tillgångar
Immateriella tillgångar

Eget kapital och skulder
Kortfristiga skulder

Långfristiga skulder

Eget kapital
Aktiekapital

577

5

Aktiens överkurs

0

0

Valutaomräkningsreserv

0

0

Balanserade vinstmedel

-1 324

0

-747

5

Eget kapital hänförligt till aktieägarna
Minoritetsintressen
Summa eget kapital
Summa skulder och eget kapital
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-747

5

718
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Noter till de finansiella rapporterna
NOT 1: Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper
Bolagsinformation
EWPG Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Moderbolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 27 mars 2019 och registrerades hos det svenska bolagsverket den 17 april 2019. Bolaget har
sitt säte på Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, Sverige.
Bildande av Koncernen och användning av
omvänd förvärvsredovisning
Bolaget förvärvade Eco Wave Power Ltd den 10 juni 2019 genom
en apportemission och blev sedan moderbolag för den nybildade
koncernen. Vid tidpunkten för förvärvet hade Bolaget inga tillgångar
och ingen verksamhet. Syftet med förvärvet var att införliva verksamheten i enlighet med svensk lagstiftning innan noteringen på
Nasdaq First North Stockholm. De tidigare aktieägarna i Eco Wave
Power Ltd blev majoritetsaktieägare i Bolaget och det väsentliga i
transaktionen är därför att Eco Wave Power Ltd förvärvade Bolaget.
Tillämpningen av reglerna i IFRS 3 för omvända förvärv visar därför
de konsoliderade siffrorna för perioden. Jämförelsetal är beloppen
för det legala dotterbolaget Eco Wave Power Ltd.
Konsolidering
”Koncernen”, “EWP” eller ”Eco Wave Power” syftar på koncernen i
vilken Bolaget är moderbolag och den omfattar även dotterbolagen.
Bolaget är moderbolag till helägda Eco Wave Power Ltd. med registreringsnummer 514593722, ett privat aktiebolag bildat i enlighet
med Israels lagstiftning. Eco Wave Power Ltd. är moderbolag till de
hel- och delägda dotterbolagen
• Eco Wave Power (Gibraltar) Limited, registreringsnummer 113264,
ett privat aktiebolag bildat i enlighet med lagstiftningen i Gibraltar.
• Eco Wave Power Mexico, registreringsnummer 507055, ett privat
aktiebolag bildat i enlighet med lagstiftningen i Mexiko, Eco Wave
Manzanillo I, registreringsnummer 562840, ett privat aktiebolag
bildat i enlighet med lagstiftningen i Mexico.
• Suzhou Eco Wave Power Technology Co., Ltd., registreringsnummer 913205810942967451, ett privat aktiebolag bildat i enlighet
med lagstiftningen i Kina.
Den återstående delen av Suzhou Eco Wave Power Technology Co.
Ltd. ägs av Changhsu Shirat Enterprises Management Co., Ltd. och de
återstående delarna av både Eco Wave Power Mexico och Eco Wave
Power Manzanillo I ägs av Ernesto Delarrue Rodríguez. Anledningen
till att företaget inte äger 100 procent av Suzhou Eco Wave Power
Technology Co. Ltd., Eco Wave Power Mexico Ltd. och Eco Wave
Power Manzanillo I är att Eco Wave Power Ltd. grundade bolagen
genom joint ventures för att driva företagen på ett effektivare sätt
tillsammans med lokala aktörer. Den återstående delen av EWP
EDF One Ltd ägs av EDF Renewables i Israel. Syftet är att samarbeta
exklusivt i utvecklingen, finansieringen, tekniken, upphandlingen,
konstruktionen och driften av ett 100 KW pilotprojekt i Jaffas hamn
med Eco Wave Powers teknik, för att utvärdera ytterligare möjliga
samarbeten inom vågenergiområde.

Redovisningsgrund
Denna delårsrapport för Koncernen har upprättats i enlighet med
IAS 34 Delårsrapportering och tillämpliga avsnitt i årsredovisningslagen. Denna rapport innehåller inte all information och alla upplysningar som krävs i årsredovisningen och den bör läsas i samband med
koncernens noteringsprospekt som finns tillgängligt på bolagets
webbplats.
Delårsrapporten för Moderbolaget har upprättats i enlighet med den
svenska årsredovisningslagen som följer bestämmelserna i RFR 2.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts
i denna rapport som i noteringsprospektet.
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Rapporteringsvalutan är SEK.
Not 2: Optioner och optionsrätter
Det finns inte några utestående optioner eller optionsrätter.
Not 3: Upplysningar om närstående parter
Eco Wave Power Ltd. har ingått två låneavtal med aktieägaren och
styrelseledamoten David Leb, som den 30 juni 2019 uppgår till totalt
kUSD 1 000 (motsvarande cirka MSEK 10). Det första låneavtalet
uppgår till ett belopp på totalt kUSD 200 (motsvarande cirka MSEK 2).
Lånet ska återbetalas genom månatliga avbetalningar från och med
januari 2019 och har en räntesats på fyra procent per år med ränta
på ränta. Det andra låneavtalet uppgår till ett belopp på totalt kUSD
800 (motsvarande cirka MSEK 8). Låneperioden är 36 månader. I
händelse av att återbetalningen inte görs inom låneperioden har
låneavtalet en räntesats på fyra procent per år.
Not 4: Ansvarsförbindelser
Koncernen har inga ansvarsförbindelser som den är medveten om.
Not 5: Uttalande om framtiden
I denna rapport baseras uttalanden om framtiden på ledningens
förväntningar vid tidpunkten för rapporten. Även om ledningen
anser att förväntningarna är rimliga finns det ingen garanti för
att dessa förväntningar är eller kommer att visa sig vara korrekta.
Följaktligen kan framtida resultat skilja sig avsevärt från de som
uttrycks i uttalandena om framtiden på grund av faktorer som
förändrade marknadsvillkor för koncernens tjänster och mer allmänna förändringar avseende ekonomiska, marknadsmässiga och
konkurrensmässiga förhållanden, förändringar i myndighetskrav och
andra politiska åtgärder samt fluktuationer i valutakurser. Koncernen
åtar sig inte att uppdatera eller korrigera sådana uttalanden om
framtiden, annat än vad som föreskrivs i lag.

Rapporterande bolag
Delårsrapporten innehåller sammanfattande finansiella rapporter
för Moderbolaget och Koncernen.
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Övrig information
Definition av nyckeltal
NYCKELTAL

DEFINITION

Soliditet (%)

Eget kapital i förhållande till totala tillgångar vid periodens slut.

Vinst per aktie (SEK)

Nettoförlust i förhållande till utestående aktier i genomsnitt för perioden.

Eget kapital per aktie (SEK)

Nettoförlust i förhållande till utestående aktier i genomsnitt för perioden.

Aktien

Aktien är noterad på Nasdaq First North Stockholm sedan den 18
juli 2019 (kortnamn EWP och ISIN-kod SE0012569663).

Extra bolagsstämma den 10 september 2019

Totalt antal utestående aktier uppgår den 18 juli 2019 till
35,2 miljoner.

Som tidigare kommunicerats i noteringsprospektet, föreslås EY
att ersätta KPMG som bolagets revisor. Kallelsen till den extra
bolagsstämman som hålls den 10 september 2019 för att välja
den nya revisorn har offentliggjorts. För mer information, besök
www.ecowavepower.com/investor-relations.

Certifierad rådgivare

Finansiell kalender

2019-11-29: Delårsrapport för juli–september 2019

FNCA Sweden AB är bolagets certifierade rådgivare
(+46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se).

För mer information, kontakta:
Yair Rudick, Business Development and Strategy
yair@ecowavepower.com
+972 350 940 17

Största aktieägare per den 18 juli 2019

Per den 18 juli 2019 ägs bolagets aktier av 5 900 aktieägare. I
tabellen nedan visas bolagets största aktieägare.
AKTIEÄGARE

AKTIER/RÖSTER

PROCENT

David Leb

11 750 000

33 %

Inna Braverman

11 750 000

33 %

Pirveli Investments Ltd.

1 951 000

6%

Skandia Sverige Hållbar

526 315

1%

Fjärde AP-fonden

525 000

1%

Övriga
Summa

8 747 029

25 %

35 249 344

100 %
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Styrelsens försäkran
D

enna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering, och i enlighet med den svenska årsredovisningslagen. Beträffande Moderbolaget har denna delårsrapport upprättats i enlighet med den svenska årsredovisningslagen
och i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

S

tyrelsen och den verkställande direktören försäkrar härmed
att denna delårsrapport för andra kvartalet 2019 ger en sann
och rättvis bild av resultatet från moderbolagets och koncernens
verksamhet, finansiella ställning och resultat, och att den beskriver
de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Moderbolaget och
de bolag som ingår i Koncernen utsätts för.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.
Den engelska versionen av denna rapport har företräde framför den
svenska versionen om det skulle finnas några skillnader.

Stockholm den 30 augusti 2019

MATS ANDERSSON

ELIAS JACOBSON

STYRELSEORDFÖRANDE

STYRELSELEDAMOT

DAVID LEB

INNA BRAVERMAN

STYRELSELEDAMOT

VD
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Kontakt
EWPG Holding AB (publ.)
Strandvägen 7A, Stockholm, 11456, Sweden
Tel: +46-8-420-026-94 (calls from within Sweden)
Tel: +972-3-509-4017 (calls from outside of Sweden)

Följ oss
Social icon

Square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

info@ecowavepower.com
www.ecowavepower.com

