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Sammanfattning av perioden
Kommentarer till siffrorna för januari-september 2019
Siffror inom parentes avser resultatet under motsvarande period föregående år.
Tredje kvartalet 2019
• Intäkter (bidrag) om 0,5 MSEK (0).
• Nettoförlust om 8,2 MSEK (2,2). Nettoförlust exkl. IPO-relaterade kostnader om 3,9 MSEK
• Resultat per aktie om -0,3 SEK (-19,8).
• Per den 30 september 2019 uppgick likvida medel till 108,4 MSEK

De första nio månaderna 2019
• Intäkter (bidrag) om 0,7 MSEK (0).
• Nettoförlust om 13,6 MSEK (5.9).
• Resultat per aktie om -0,9 (-53,0).

Viktiga händelser mellan den 1 juli 2019 till 30 September 2019
Den 18 juli noterades EWPG Holding på
Nasdaq First North. Eco Wave Power tog in
120,8 MSEK från investerare före
transaktionskostnader, vilket gör den till den
näst största IPOn på Nasdaq First North vid
det datumet. Eco Wave Power välkomnade
cirka 5 900 nya aktieägare i EWPG Holding
AB, inklusive AP4 och Skandia Fonder, som
blir två av bolagets största ägare, samt
styrelseordförande, Mats Andersson, och
styrelseledamot, Elias Jacobson.
Efter IPOn köpte David Leb, medgrundare av
Eco Wave Power 39 800 ytterligare aktier i
bolaget, vilket utökade hans innehav till
11 789 800 och Elias Jacobson ökade sitt
innehav med 20 000 aktier.
Eco Wave Power vann det prestigefyllda FN:s
Global Climate Action Award, som officiellt
kommer att tilldelas bolaget under COP25 i
Madrid, Spanien.
Eco Wave Power lämnade in ett nytt patent
för ett kombinerat våg- och solsystem och
började test av systemet i Jaffa Port, Israel.

Eco Wave Power och EDF Renewables
har etablerat ett joint venture bolag i
enlighet med avtalet som undertecknats
mellan parterna under andra kvartalet.
Det första styrelsemötet hölls i oktober.

I september 2019 lämnade Eco Wave
Power in hela rapporten till Horizon2020
och fick hela bidraget utbetalt från
Horizon2020.
Eco Wave Power uppfyllde den andra
milstolpen för beviljandet av anslag från
Chief Scientist of Israel’s Ministry of
Energy. Finansieringen används för Jaffa
Port projektets utvidgning.
Eco Wave Power påbörjade upphandling
av komponenter för expansionen i Jaffa
Port. Eco Wave Power samarbetar med
Siemens i projektet, som kommer att
tillhandahålla
el
och
nätanslutningsteknologi och samtidigt
uppgradera
Eco
Wave
Powers
komponenter
för
förbättrad
systemeffektivitet.

•

Representanter från Eco Wave Power,
EDF Renewables IL och Siemens
träffades med IEC (Israel Electric
Company) för att diskutera de nästa
stegen som krävs för nätanslutningen till
expansionen i Jaffa Port.

•

Eco
Wave
Power
fick
nya
avsiktsförklaringar för projekt i Portugal,
Brasilien, Maldiverna och Australien.

•

Eco Wave Powers blev uppmärksammat
av BloombergNEF Research, under
namnet “2019 Update on Wave and
Ocean Thermal”.

Eco Wave Power genomförde en
miljöundersökning
i
Jaffa
Port.
Undersökningen genomfördes av Dr. Gil
Ben
Nathan,
från
GEO-TEVA
Environmental Consulting. Resultatet av
undersökningen visar att EWPs projekt
inte har någon negativ påverkan på den
omgivande miljön.
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Viktiga händelser som inträffade efter rapporteringsdatumet
•

Eco Wave Power slutförde upphandlingen
av komponenter i Jaffa Port för
omvandlingsenheten
och
startade
montering av densamma.

•

Eco Wave Power installerade en havsboj i
närheten av sin vågkraftkraftstation i
Gibraltar. Havsbojen är en del av
prestandaverifieringen av EWPs teknik och
mäter våghöjd, period och riktning, samt
vindhastigheten på platsen.
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•

Inna Braverman, Eco Wave Powers VD
talade på toppmötet C40 World
Mayors Summit tillsammans med
talare som Al Gore samt i panelen
Women4Climate, tillsammans med
Stockholms borgmästare.

•

Eco Wave Power fanns med på den
prestigefyllda
Business
Green
Technology
Awards
listan
i
Storbritannien,
under
kategorin
Renewable Energy Technology of the
Year.

•

Eco Wave Power anställer ytterligare
fem personer i bolaget för att förstärka
och
påskynda
bolagets
projektleveransfunktioner,
inklusive
EPC Manager för att ansvara för
genomförandet, tidslinje och budget för
de
kommande
projekten,
underhållschef för Jaffa Port, HR-chef,
bidragsskrivare samt marknadsföringsoch kommunikationsassistent.

•

Eco Wave Power fick positiv publicitet i
Forbes Magazine och The Economist.
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VD har ordet

Kära aktieägare,
Under tredje kvartalet har vi varit
inriktade på att stärka vår teknik,
patentportfölj och utöka vårt
kärnteam och vår projektledning,
vilket gör att vi kan ta itu med det
globala intresset för vår teknik,
påskynda genomförandet av
vågkraftlicensprocesser och stärka
vår implementeringskapacitet.
Eco Wave Power (EWP) arbetar hårt för att påvisa
fördelarna med vår strategi inom vågkraft och
argumenterar för behovet av kostnadseffektiva marina
energilösningar på land. Stöd för denna strategi kommer
från en studie av Institute of Marine Sciences and
Technology vid Dokuz Eylül University. Studien visar på att
att teknik på land har betydligt högre överlevnadsförmåga
och är mer kostnadseffektiv än lösningar till havs. En
annan studie av Dr. Peter Harrop, där EWP nämns, pekar
på ett ökat intresse för vattenkraft, vilket återspeglas i
stora faktiska beställningar för vattenkraftslösningar.
Huvudfrågan är att undvika skrymmande infrastruktur och
använda enklare enheter, särskilt i havet.

Under det här kvartalet har vi också:
•

Förstärkt Eco Wave Powers patentportfölj genom att
lämna in en ansökan av ett nytt patent för kombinerat
våg- och solsystem och påbörjat tester av den
kombinerade lösningen i Jaffa Port. Fått
patentregistreringsgodkännande
för
EWPs
egenutvecklade automatiseringssystem.

•

Etablerat ett joint venture bolag med EDF Renewables
IL för att kunna genomföra expansionen i Jaffa Port
och börjat arbetet med EDF för uppgradering till EWPs
automatiseringssystem.

EWP har under de senaste åren byggt robusta kraftverk i
Israel och i Gibraltar till betydligt lägre kostnad än
lösningar till havs. 2016 anslöts Gibraltars kraftstation till
nätet och överförde energi till nätet för första gången.

•

Representanter från Eco Wave Power, EDF
Renewables IL och Siemens har träffat IEC (Israel
Electric Company) för att diskutera nästa steg för
nätanslutningen av projektet i Jaffa Port.

Några månader efter bolagets IPO har vi redan nått
monteringsfasen för vårt projekt i Jaffa Port, som vi
genomför i samarbete med EDF Renewables IL och
Siemens. Jaffa Port projektet kommer att vara vårt andra
nätanslutningsprojekt
och
inkludera
betydande
uppgraderingar
i
elkonverteringsdelen
och
automatiseringssystemet. Det kommer också att göra det
möjligt för företaget att förbereda sig för nästa viktiga
steg, med att uppföra en storskalig kommersiell vågpark.

•

Genomfört en miljöundersökning i samband med
expansionen i Jaffa Port. Undersökningen
genomfördes av Dr. Gil Ben Nathan, från GEO-TEVA
Environmental
Consulting.
Resultaten
av
undersökningen visar på att EWPs projekt inte har
någon negativ inverkan på den omgivande miljön.

•

I Gibraltar installerade Eco Wave Power en havsboj
som mäter våghöjd, period och riktning, samt
vindhastighet på platsen.
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•

•

Skickat in en detaljerad rapport till Horizon2020
och fick hela finansieringen i programmet. Vi mötte
också de nödvändiga milstolparna under
finansieringsprogrammet från Chief Scientist of
Israel’s Ministry of Energy och fick den andra
delbetalningen.

I oktober 2019 publicerade The Economist en artikel med
som argumenterade för behovet av marina energiprojekt på
land i miljöer med lägre risk. Samma månad var också EWP
med i FORBES Magazine.
Jag ser ett ökat stöd för EWPs tekniska strategi i den globala
vetenskapliga, affärs-, forsknings- och medievärlden.

Fått nya avsiktsförteckningar för projekt i Portugal,
Brasilien, Maldiverna och Australien.

Samtidigt var vi oerhört hedrade över att ha blivit erkända
för vårt bidrag till att mildra klimatförändringarna genom att
ha tilldelats FN:s Global Climate Action Award (UNGCAA).
Vi tror att den uppmärksamhet som har uppnåtts i samband
med UNGCAA, de senaste erkännandena i forskarsamhället,
tillsammans med kapitalinjektionen under tredje kvartalet,
har stärkt EWPs position. Dessa faktorer har tillsammans
resulterat i ett betydligt ökat intresse för EWP teknik från
globala elföretag, regeringar, hamnar, kommuner och
verkstadsföretag.
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Verksamheten I detalj
FoU och projekt
Jaffa Port Projektet
Jaffa Port-projektet kommer att omfatta konstruktion och
installation av tio flottörer på en sträcka om 30 meter på
en befintlig vågbrytare i hamnen, med en installerad
kapacitet på 100 kW. Varje flottör har en ytareal på 8,54
𝑚2.
Som en del av EWPs strategiska samarbete med Siemens
kommer företaget endast att använda Siemens produkter
och teknik för sitt elektriska system och
nätanslutningsarbete. Medan Siemens kommer att ägna
sin kunskap och resurser till en uppgradering av EWPs
elektriska komponenter och överföring till nätet för att
förbättra det elektriska systemets effektivitet.
Företagen ser också över möjligheten att utvidga sitt
strategiska samarbete till EWPs framtida kommersiella
installationer.

Illustration av omvandlingsenheten i Jaffa Port där monteringen har påbörjats

Utvidgningen av Jaffa Port kommer att vara EWPs andra
nätanslutna projekt efter sitt Gibraltar projekt som
lanserades 2016 och är ett betydande språng framåt för
EWP och för vågkraftindustrin.
Hydraularbeten förväntas vara slutförda inom 30 dagar.
När de hydrauliska arbetena är klara kommer Siemens att
påbörja den elektriska installationen. Därefter kommer
EWP att utföra slutlig testning med vågsimulering. Detta
innebär att man simulerar olika arbetstryck för att
undersöka
korrekt
systemprestanda.
När
vågsimuleringstestet
har
genomförts
överförs
konverteringsenheten till Jaffa Port, där den kommer att
anslutas till 10 storskaliga flottörer.
Monteringsarbete i Jaffa Port

Eco Wave Power förväntas initialt installera 1-2 storskaliga
flottörer, och därefter installera hela antalet. Flottörerna
är de största som hittills har installerats av EWP.
Parallellt arbetar Eco Wave Power's teknikgrupp och EDF
Renewables IL ingenjörsteam med att förbättra
automatiseringen, kontrollen och övervakningssystemet
och gemensamt hantera de återstående licensieringarna
och säkerställa FIT för vågkraften.
Anläggningen i Jaffa Port är samfinansierat av Israels
energiministerium och av EDF Renewables IL, som en del
av det gemensamma Joint venture avtalet som ingåtts
mellan parterna.

»
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Samtidigt ansökte EWP om en ny PCT (internationellt patent) och ett nytt israeliskt patent för ett integrerat våg- och
solsystem och påbörjade tester av den kombinerade lösningen.
Idén till den kombinerade lösningen kom till efter ett stort intresse från flera av EWPs potentiella kunder efterfrågat flera
olika förnybara energikällor som en del av deras energimix.
På grund av utrymmesbegränsning (speciellt på öar) finns det en begränsning att uppföra storskaliga solpaneler eftersom
de ofta kräver stora markarealer.
För att underlätta integrationen av energikällorna, utan att ta in anspråk ny mark (som ofta utgör en betydande del av
kostnaden för kommersiella solpaneler), utvecklade EWP en metod för anslutning av solpanelerna till ytan på dess flottörer.
Företaget började testa det kombinerade systemet i sin FoU-anläggning i Jaffa Port. Efter framgångsrika tester kommer
företaget att installera solpanelerna på alla flottörer i den utvidgade EWP-stationen i Jaffa Port och undersöka möjligheten
att installera det nya systemet även i Gibraltar och på framtida platser.

Integrerat våg- och solsystem

»
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Gibraltar
Eco Wave Power installerade en havsboj i närheten av dess
vågkraftverk i Gibraltar. Havsbojen mäter våghöjd, period
och riktning, samt vindhastighet på platsen.
Bojinstallationen är en del av EWPs valideringsstrategi på
vägen till kommersialisering och utvidgning av Eco Wave
Power-tekniken till MW skala.

Foto av data som mottagits av satellitbaserad teknik från havsbojen i Gibraltar

Screen shot of the Eco Wave Power operational automation screen

Foto från installationsprocessen av havsbojeni Gibraltar

BIDRAG

Eco Wave Power mötte den andra milstolpen för att beviljas
bidrag från Israels energidepartement och regering.
Finansieringen ska används för utvidgningen i Jaffa Port.
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I september 2019 överlämnade Eco Wave Power den
fullständiga rapporten till Horizon 2020, bidragsavtal nummer
867793 - Wave Scale och fick hela beloppet utbetalt från
Horizon 2020.
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NYA PROJEKT BLAND BOLAGETS PROJEKTPLANER1

•

Efter att LOI ingicks med Vopak under
andra kvartalet (ett börsnoterat holländskt
företag med ett marknadsvärde på ca EUR
5 miljarder), flög Matias Sigal, från EWPs
affärsutvecklingsavdelning till Singapore
för ett möte med Vopaks representanter i
Singapore. Vopak har uttryckt intresse för
att köpa en pilotstation och båda parter
arbetar för att genomföra ett sådant
samarbete.

•

En avsiktsförklaring har ingåtts för ett
vågkraftverk om 20 MW med Vandebron.
Företaget är baserat i Amsterdam och
levererar grön el och gas till hushåll och
företagskunder. Diskussioner har hållits för
att slutföra villkoren för ett 20MW PPA.

•

En avsiktsförklaring har ingåtts med Sergio
Prete (ordförande för hamnmyndigheten i
Taranto) för genomförandet av det första
vågkraftprojektet i Italien, i hamnen i
Taranto. Yair Rudick, affärsutvecklingschef
för Eco Wave Power, besökte Taranto för
ett andra möte och inledde diskussioner
med ett lokalt mariningenjörsföretag som
är intresserade av att investera i Tarantoprojektet.

•

I samband med Bluetech-programmet som
hölls i Portugal och den avsiktsförklaring
om 5MW som ingåtts med Port of Leixos i
Portugal har EWP slutfört
förhandsstudierna för hamnen i Liexox och
i Sines. Enligt resultaten från studierna är
båda hamnarna lämpliga för
implementering av Eco Wave Power
tekniken och EWP teamet kommer att
flyga till Portugal den 29 november för
platsbesök i hamnarna och för officiell
presentation av studieresultaten. Målet
med platsbesöken är att bestämma de
nästa praktiska stegen för genomförandet
av projekten.

•

Parallellt med de framsteg som nämnts
ovan fick Eco Wave Power också nya
avsiktsförklaringar för projekt i Brasilien,
Maldiverna och Australien.

Sergio Prete (ordförande för hamnmyndigheten I Toranto)
och Matias Sigal, Eco Wave Power

Ruben Eiras, generaldirektör för havsministeriet I Portugal,
och Matias Sigal, Eco Wave Power

1. 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.
.
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Investor Relations

Under Q3 och Q4 deltog EWP i följande evenemang och
konferenser med målet att stärka våra relationer med
våra aktieägare och skapa mer medvetenhet för Eco
Wave Powers unika teknik:
•
•
•
•
•
•
•
•

5 september: Börsveckans och Financial Hearings
Småbolagsdag, Stockholm
9 september: Frukostmöte i Handelskammaren
Sverige-Israel
11 september: Stockholm Tech Fest
9-12 september: World Energy Congress i Abu
Dhabi
23 september: the E.ON Energy Globe
evenemanget i Budapest, Ungern
10 oktober: Cities & Business Forum på toppmötet
C40 Cities World Mayors i Köpenhamn, Danmark
16-17 november: Limmudkonferens i Stockholm
20 november: Redeye Technology Day i Stockholm

Anna König Jerlmyr (Stockholms borgmästare och Inna
Bavermann från the Woman4ClimatPanel)

Vi håller på att utveckla våra IR funktion för att
effektivt nå ut till våra aktieägare.
•
•
•
•

Vi har anlitat ett känt lokalt PR-företag för att hjälpa
oss med vår lokala kommunikationsstrategi.
Vi har engagerat Naventus för att skriva
aktieanalyser
Vi har startat ett nyhetsbrev som du kan registrera
dig till på vår hemsida (www.ecowavepower.com)
Eco Wave Powers VD och styrelsen kommer att
delta i relevanta konferenser och evenemang i
Sverige med målet att ge ökad förståelse för vår
teknik, vår verksamhet och mål för den nära
framtiden.

Träffa oss

Al Gore och Inna Braverman, båda talade vid C40
Mayors Summit

EWP ledning kommer att göra presentationer vid
följande evenemang under Q4 2019:
•
•

29 november: Demonstrationsdagen, Lissabon
Portugal
9-13 december: FN:s klimatkonferens (COP 25)
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ERKÄNNANDEN FRÅN MARKNADEN OCH UTMÄRKELSER

•

September 2019 - FN’s Klimatkonvention
tillkännagav de 15 vinnarna av den prestigefyllda
FN:s "Momentum for Change" Global Climate
Action Award. Eco Wave Power (EWP, EWPG
Holding AB) fick pris för sin innovativa
vågkraftteknologi.

•

September 2019 - Eco Wave Power’s
verksamhet
blev
uppmärksammat
av
BloombergNEF Research, under namnet “2019
Update on Wave and Ocean Thermal”. Enligt
forskningen "point absorber" är teknologi är av
de mest etablerade formerna av vågkraft.

Niclas Svenningsen, chef för FN:s globala
klimatåtgärdsprogram för
klimatförändringar,
gratulerade Eco Wave Power och sa:

•

Oktober 2019 - Eco Wave Power fanns med på
listan till de prestigefyllda Business Green
Technology Awards i Storbritannien, under
kategorin Årets förnybara energiteknologi.

•

Oktober 2019 - The Economist publicerade en
artikel med namnet “Could The future of
Marine Energy be Onshore?” Med fokus på Eco
Wave Powers teknik. I linje med EWPs arbete
argumenterar de för behovet av marint
energiprojekt på land i miljöer med lägre risk.

”I år hade vi över 670 otroliga ansökningar om FN:s
Global Climate Action Award. Det är vårt nöje att
ge detta pris till Eco Wave Power. ”Eco WAVE
Powers innovativa teknik fungerar som en fyr som
leder oss mot en mer hållbar framtid för alla. Deras
projekt genererar ren och prisvärd energi från
havet som leds av teknikentreprenören, Inna
Braverman - och ger i sin tur ett lysande exempel
på en skalbar, effektiv klimatlösning, som leds av
en kvinnlig medgrundare och vd. ” sa Niclas
Svenningsen.
Eco Wave Power och alla mottagare av utmärkelsen
kommer att visas upp vid en serie
specialevenemang under FN:s klimatkonferens
(COP25) i december 2019.
Länk till FN:s fullständiga pressmeddelande:
https://unfccc.int/news/winners-of-the-2019-unglobal-climate-action-awards-announced

EWPG Holding AB (publ) | Delårsrapport Q3
Report 2019

11

Koncernredovisning
Kommentarer till den finansiella utvecklingen för
tredje kvartalet 2019
Siffror inom parentes avser resultatet under
motsvarande period föregående år.

Aktien och aktiekapitalet
Efter nyemissionen ökade det utestående antalet aktier
från 28,8 miljoner till 35,0 miljoner och aktiekapitalet
ökade från 0,6 miljoner till 0,7 miljoner.

Resultaträkning och medarbetare
Intäkter uppgick till 0,5 MSEK (0) och avser bidrag.

Moderbolaget
Allmänna och administrationskostnader uppgick till 5,4
MSEK avseende nyemission, IPO och etablering och drift
av det nya svenska moderbolaget. Totalt eget kapital
uppgick till 105,0 MSEK.

Kostnaderna för nyemissionen och IPO uppgick till 9,8
MSEK. Av dessa var 5,4 MSEK relaterade till
nyemissionen och redovisades i eget kapital, utan
påverkan på resultaträkningen.
Exklusive kostnader för nyemissionen och IPO uppgick
driftkostnaderna tillsammans med allmänna och
administrativa kostnader gemensamt till 4,0 MSEK
(2,1). Ökningen förklaras till stor del av kostnaderna
för det nya svenska moderbolaget och utvidgningen
av Jaffa Port-projektet.
Antalet anställda under perioden var i genomsnitt 14
(14).
Balansräkning
Av nyemissionslikviden redovisades 116,7 MSEK i
likvida medel vid balansdagen. Ytterligare 4,1 MSEK
överfördes från Aktieinvest (emissionsinstitutet) till
företaget i november. Återstående aktier till ett värde
om 1,0 MSEK, tecknade av ett begränsat antal
utländska aktieägare, har av tekniska orsaker inte
kunnat levererats och kommer därför att makuleras.
Detta gör att totalt nyemissionslikvid uppgår till 120,8
MSEK och inte 121,8 MSEK som tidigare
kommunicerat. Totalt antalet aktier i Eco Wave Power
ökar med 6 355 594 aktier från 28 839 250 aktier till
35 194 844 aktier och aktiekapitalet ökar med 127 112
kr från 576 785 kr till 703 897 kr, vilket motsvarar en
utspädningseffekt om 18,1 procent.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen under de
första nio månaderna av 2019
Intäkterna uppgick till 0,7 MSEK (0) (bidrag) och
nettoförlusten till 13,6 MSEK (5,8).
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 vara väsentliga.
Mer information finns i IPO-prospektet, som finns
tillgängligt på bolagets hemsida

•
•
•
•
•
•

Omogen marknad för bolagets produkter.
Försäljnings och marknadsföringsinsatser.
Immateriella rättigheter och FoU.
Miljöansvar för skador.
Tillstånd och ändringar i regelverket.
Marknadspriset för bolagets aktie.

Likvida medel uppgick till 108,4 (1,2) MSEK. Ökningen
beror på nyemissionen. Eget kapital hänförligt till
aktieägarna ökade till 101,2 (-7,0) MSEK.
Kassaflöde och investeringar
Exklusive kostnader för nyemissionen och IPO
minskade kassaflödet från den löpande verksamheten
till -5,1 MSEK (-1,8) på grund av ökade kostnader.
Periodens kassaflöde ökade till 101,9 MSEK (-1,9) på
grund av nyemissionen.
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Koncernernens nyckeltal
Q3 2019

Intäkter (SEK, tusental)

Q3 2018

Q1-Q3 2019

Q1-Q3 2018

Helår 2018

549

0

717

0

0

Rörelseresultat (SEK, tusental)

-7 778

-2 114

-12 717

-5 885

-8 544

Nettoresultat (SEK, tusental)

-8 249

-2 156

Likvida medel (SEK, tusental)

108 361

1 224

-13 602
108 361
108 361

-5 780
1 224
1 224

-8 167
2 312
2 312

Soliditet (%)

85%

18%

85%

-18%

-8%

Utestående aktier vid periodens slut (miljoner)
Utestående aktier i genomsnitt (miljoner)

35,0
31,0

0,1
0,1

35,0
15,5

0,1
0,1

0,1
0,1

Nettoresultat per aktie (SEK) 1

-0,3

-19,8

-0,9

-53,0

-74,9

Eget kapital per aktie (SEK))

3,1

-21,0

3,1

-21,0

-10,2

Antal anställda i genomsnitt (heltidsekvivalenter)

14

14

14

14

14

(1) Resultat per aktie är samma före och efter utspädning eftersom koncernen inte har några utestående optioner eller
warranter.

Definition av nyckeltal
NYCKELTAL

DEFINITION

Soliditet (%)

Eget kapital i förhållande till totala tillgångar vid periodens slut.

Nettoresultat per aktie (SEK)

Nettoresultat i förhållande till utestående aktier i genomsnitt för perioden.

Eget kapital per aktie (SEK)

Eget kapital i förhållande till utestående aktier vid periodens slut.

Koncernens resultaträkning

Q3 2019

Q3 2018

Q1-Q3 2019

Q1-Q3 2018

Helår 2018

549
50

717
50

0

0

-1 265

0
0
-740

-2 949

-666

-740

-2 182

-2 158
-2 158

-2 741
-2 741

Allmänna och administrativa kostnader

-7 112

-1 374

-10 535

-3 728

-5 802

Rörelseresultat

-7 778

-2 114

-12 717

-5 885

-8 544

51

-35

51

129

384

-534

-7

-936

-24

SEK, tusental

Intäkter
Övriga intäkter
Driftskostnader
Bruttovinst

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Nettoresultat 1

-8 249

-2 156

13 602

0

-5 780

0

-8
-8 167

Tilldelas till
Bolagets aktieägare
Minoritetsintresse

-8 139
-111

-2 117
-39

-13 430
-172

-5 649
-131

-7 647
-520

(1) Totalt resultat motsvarar nettoresultatet.
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Koncernens balansräkning
SEK, tusental

30 SEP 2019

30 SEP 2018

31 DEC, 2018

108 361

1 224

2 312

400

262

257

4 257

1 207

1 133

113 018

2 693

3 702

10 929

9 874

9 832

2 049

0

0

12 979

9 874

9 832

125 996

12 566

13 534

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
Kortfristiga placeringar
Övriga fordringar
Summa omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Banklån

0

0

0

81

223

97

Övriga kortfristiga skulder

2 605

500

817

Summa kortfristiga skulder

2 686

723

914

10 561

9 000

8 554

5 455

5 138

5 174

16 017

14 139

13 728

Leverantörsskulder

Långfristiga skulder
Aktieägare
Närstående parter
Summa långfristiga skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond

700

2

2

112 913

18 906

21 517

Valutaomräkningsreserv

72

44

-63

Balanserade vinstmedel

-12 504

-25 911

-28 254

Eget kapital hänförligt till aktieägarna

101 179

-6 959

-6 798

Minoritetsintressen

6 114

4 665

5 689

Summa eget kapital

107 294

-2 295

-1 109

Summa skulder och eget kapital

125 996

12 566

13 534
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Koncernens kassaflöde
Q3 2019

Q3 2018

Q1-Q3 2019

Q1-Q3 2018

-8 249
5 603

-2 156
0

-13 602
-5 603

-5 780
0

-8 167

54

51

157

149

200

-2 329

16

-3 833

-367

-227

-53

87

-33

-159

-279

1 285

187

2 581

254

576

-14 895

-1 815

-20 333

-5 904

-7 898

-394

-323

-599

-611

-748

2

0

-94

0

9

-392

-323

-693

-611

-739

116 664

0

125 399

4 067

6 656

0

0

0

23

668

435

222

1 375

155

-276

SEK, tusental

Helår 2018

Verksamhet
Nettresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Återförda avskrivningar och nedskrivningar
Förändringar i tillgångar och skulder
Ökning (minskning) av övriga fordringar
Minskning (ökning) av leverantörsskulder
Minskning (ökning) av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar
Investeringar i kortfristiga placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Emission av aktier
Emission av aktier till minoritetsintressen
Ökning/återbetalning av långfristiga lån och andra skulder
Banklån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

0

2

0

117 099

222

126 774

4 247

7 048

Valutakursdifferenser på likvida medel

84

16

137

109

127

101 922

-1 877

105 912

-2 139

-1 069

Likvida medel vid periodens början

6 354

3 085

2 312

3 253

3 253

Likvida medel vid periodens slut

108 361

1 224

108 361

1 224

2 312

Periodens kassaflöde

Koncernens förändring i eget kapital
HÄNFÖRLIGT TILL BOLAGETS ÄGARE

SEK, tusental

AKTIEKAPITAL

ÖVERKURS
FOND

VALUTAOMRÄKN
INGSRESERV

BALANSERADE
VINSTMEDEL
(FÖRLUST)

SUMMA

MINORITETSINTRESSEN

SUMMA

Balans per den 1 jan 2019

2

21 517

-63

-28 254

-6 798

5 689

-1 109

Nettoresultat

0
0

0
-5 603

0
0

-13 602
0

-13 602
-5 603

172
0

-13 430
-5 603

123
575

125 277
1 091

0
129

0
29 364

125 399
699

0
0

125 399
699

Övriga poster i totalresultatet
Emission av aktiekapital
Etablering av EWPG Holding AB (publ)
Förändring i valutaomräkningsreserven

0

592

6

-13

1 084

46

1 130

700

112 913

72

-12 504

101 179

5 907

107 087

Balans per den 1 Jan 2018

2

14 245

-30

-19 241

-5 023

4 314

-709

Nettoresultat

0

0

0

-5 780

-5 780

131

-5 649

Emission av aktiekapital

0

4 067

0

0

4 067

23

4 090

Förändring i valutaomräkningsreserven

0

594

73

-890

-223

196

-27

Balans per den 30 Sep 2018

2

18 906

44

-25 911

-6 959

4 665

-2 295

Balans per den 30 Sep 2019
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Moderbolagets redovisning
Moderbolagets resultaträkning
SEK, tusental

Bruttovinst

Q3
2019

Q1-Q3
2019

0

0

Rörelseresultat

-5 402

-6 726

Nettoresultat

-5 351

-6 675

Moderbolagets balansräkning
SEK, tusental

30 SEP
2019

TIllgångar
Omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
Summa tIllgångar

107 013
577
107 589

Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder

2 627
0

Eget kapital

104 963

Summa skulder och eget kapital

107 589
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Noter till de finansiella rapportena
Not 1: Sammanfattning av väsentliga
redovisningsprinciper
Redovisningsstandard
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med
International
Accounting
Standard
(IAS)
34
Delårsrapportering och i enlighet med lagen om
årsredovisning. När det gäller moderbolaget har denna
delårsrapport
upprättats
i
enlighet
med
årsredovisningslagen och i enlighet med RFR 2, Redovisning
för juridiska personer.

•

•
•

•

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.
•
Bolagsinformation
EWPG Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Moderbolaget”) är
ett svenskt publikt aktiebolag bildat 27 mars 2019 och
registrerat hos Svenska Företagskontoret 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 moderbolaget till
den nybildade koncernen. Vid förvärvstidpunkten hade
bolaget inga tillgångar eller verksamheter. Syftet med
förvärvet var att införliva verksamheten enligt svensk lag
innan IPOn på Nasdaq First North Stockholm. De tidigare
aktieägarna i Eco Wave Power Ltd blev majoritetsaktieägare
i bolaget, och substansen 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 perioden. Jämförelsetalen är
beloppen för det juridiska dotterbolaget Eco Wave Power
Ltd.
Konsolidering
”Koncernen ”EWP”, eller ”Eco Wave Power” hänvisar till den
grupp som bolaget är moderbolaget, som också inkluderar
dotterbolagen. bolaget är moderbolaget till det helägda
dotterbolaget Eco Wave Power Ltd., reg. nummer.
514593722, ett privat aktiebolag enligt Israels lagar. Eco
Wave Power Ltd. är moderbolaget till de helägda och delägda
dotterbolagen:
•
•

100% ägande i Eco Wave Power Australia PTY Ltd., reg.
no. 632805353, ett privat aktiebolag i Australien.
50% ägande i EDF EWP One Ltd., reg. no. 516065943, ett
privat aktiebolag i Israel.

EWPG Holding AB (publ) | Delårsrapport Q3
Report 2019

•

632805353 (Australian Company Number), a private

100% ägande i Eco Wave Power Australia PTY Ltd.,
reg. no. 632805353, ett privat aktiebolag i
Australien.
50% ägande i EDF EWP One Ltd., reg. no.
516065943, ett privat aktiebolag i Israel.
100% ägande i Eco Wave Power Gibraltar Limited,
reg. nummer 113264, ett privat aktiebolag i
Gibraltar.
100% ägande i Eco Wave Power Mexico, reg. no.
507055, ett privat aktiebolag i Mexiko. Detta
dotterbolag äger i sin tur 99,99% av Eco Wave
Manzanillo I, reg. no. 562840, ett privat aktiebolag
i Mexiko.
90% ägande i Suzhou Eco Wave Power Technology
Co., Ltd., reg. no. 913205810942967451, ett privat
aktiebolag 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 1 ägs av Mr. Ernesto Delarrue Rodríguez.
Anledningen till att bolaget inte äger 100 procent av
Suzhou Eco Wave Power Technology Co. Ltd., Eco
Wave Power Mexico Ltd. och Eco Wave Power
Manzanillo 1 är att Eco Wave Power Ltd. grundade
bolagen genom samriskföretag för att driva företagen
på ett mer effektivt sätt med lokala intressenter. Den
återstående delen av EWP EDF One Ltd ägs av EDF
Renewables i Israel. Syftet är att på exklusiv basis
samarbeta i utveckling, finansiering, konstruktion,
upphandling, konstruktion och drift av ett 100KWpilotprojekt i Jaffa Port med Eco Wave Power's teknik
för att utvärdera ytterligare möjliga samarbeten inom
vågkraft.
Rapporterande bolag
Delårsrapporten innehåller sammanfattande
finansiella rapporter för moderbolaget och koncernen.
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 upplysningar som
krävs i årsredovisningen och bör läsas tillsammans med
koncernens IPO-prospekt, som finns tillgängligt på
bolagets hemsida.
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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 IPOprospektet.
Funktionell valuta och presentationsvaluta
Rapporteringsvalutan är SEK.
IFRS 16
IFRS 16 är en redovisningsstandard som ger vägledning
angående redovisning av leasingavtal och är i kraft sedan 1
januari 2019. EWP har inga leasingavtal som påverkas av
denna nya redovisningsstandard.
Not 2: Optioner och warranter
Det finns inga optioner eller warranter. Koncernen
förbereder för närvarande ett optionsprogram för
nyckelpersoner.

Not 4: Ansvarsförbindelser
Koncernen har inga eventuella förpliktelser som den är
medveten om
Not 5: Uttalande om framtiden
I denna rapport baseras framåtriktade uttalanden 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 de framåtblickande
uttalandena på grund av faktorer som förändrade
marknadsförhållanden för koncernens tjänster och mer
allmänna
förändringar
avseende
ekonomiska,
marknadsmässiga och konkurrensmässiga förhållanden,
ändringar i myndighetskrav och andra politiska åtgärder och
fluktuationer i valutakurser. Koncernen åtar sig inte att
uppdatera eller korrigera sådana framåtblickande
uttalanden, annat än vad som föreskrivs i lag.

Note 3: Upplysningar om närstående parter
Eco Wave Power Ltd. har ingått två låneavtal med
aktieägaren och styrelseledamoten David Leb, som per den
30 september 2019 uppgår till totalt 1,0 MUSD (motsvarande
cirka 10 MSEK). Det första låneavtalet uppgår till totalt 0,2
MUSD (motsvarande cirka 2 MSEK). Lånet ska återbetalas
genom månatliga avbetalningar från januari 2019 och har en
ränta på fyra procent per år sammansatt årligen. Det andra
låneavtalet uppgår till 0,8 MUSD (motsvarande cirka 8
MSEK). Kreditperioden är 36 månader. Om återbetalningen
inte görs inom kreditperioden har låneavtalet en ränta på
fyra procent per år.
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Övrig information
Aktien
Aktien är noterad på Nasdaq First North Stockholm från
och med den 18 juli 2019 (kort namn är EWP och ISIN-kod
är SE0012569663).

Det totala antalet utestående aktier uppgår till 35,0
miljoner per den 30 september 2019.

Finansiell kalender
2020-02-28: Bokslutskommuniké 2019.

För mer information vänligen kontakta:
Yair Rudick, affärsutveckling och strategi
yair@ecowavepower.com
+972 350 940 17
Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94

Certifierad rådgivare
FNCA Sweden AB är bolagets certifierade rådgivare
(+46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se).
Största aktieägare den 30 september 2019
Den 30 september 2019 ägs bolagets aktier av 4 700
aktieägare. I tabellen nedan listas bolagets största
aktieägare.
Aktier/Röster

Procent

David Leb

11 789 800

34%

Inna Braverman

Aktieägare

11 750 000

34%

Pirveli Investments Ltd.

1 951 000

6%

Skandia Sverige Hållbar

526 315

2%

Fjärde AP-fonden

525 000

2%

Andra aktieägare
Totalt

8 455 879

24%

34 997 194

100%
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Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att denna delårsrapport för de första nio månaderna
av 2019, inklusive tredje kvartalet 2019 ger en riktig och rättvis överblick över moderbolagets resultat och resultat
Kocernens verksamhet, finansiella ställning och resultat och att den beskriver de väsentliga riskerna och faktorerna
osäkerhet som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen utsätts för.
Den engelska versionen av denna rapport har företräde framför den svenska versionen om det skulle finnas
skillnader.

Stockholm, 29 november 2019

MATS ANDERSSON

ELIAS JACOBSON

Styrelseordförande

Styrelseledamot

DAVID LEB

INNA BRAVERMAN
VD och styrelseledamot

Styrelseledamot
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Contact
EWPG Holding AB (publ.)
Strandvägen 7A, Stockhom, 11456, Sweden
Tel: +46-8-420-026-94 (calls from within Sweden)
Tel: +972-3-509-4017 (calls from outside of Sweden)
Follow us

info@ecowavepower.com
www.ecowavepower.com

