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Viktiga händelser och finansiell sammanfattning 1
•
•

Fjärde kvartalet 2019
Intäkter (avser främst bidrag) om 1,0 MSEK •
(0).
Nettoresultat om -4,4 MSEK (-2,4).
Nettoresultat exkl. IPO-relaterade kostnader
om -3,8 MSEK.

•

Resultat per aktie om -0,1 SEK (-22).

•

Per den 31 december 2019 uppgick likvida
medel till 110 MSEK (2,6).

I december tilldelades EWP det prestigefyllda •

United Nations Global Climate
Action Award vid COP25 i Madrid.

Eco Wave Power ökar sin mediala närvaro
och fick positiv publicitet av BBC, I24NEWS,
Liberation France, Forbes och The
Economist.

Under COP25 träffades Eco Wave Power med
minister John Cortes, hälso- och miljöminister
i Gibraltar.

Händelser efter rapporteringsdatumet
•

Viktiga händelser
•

Eco Wave Power slutförde upphandlingen av
komponenter
i
Jaffa
Port
för
omvandlingsenheten.

•

I november gick Eco Wave Power in i •
monteringsfasen för Jaffa Port-projektet.
Anläggningen i Jaffa Port är samfinansierat av
Israels energiministerium och av EDF
Renewables , som en del av det gemensamma
Joint venture avtalet som ingåtts mellan •
parterna.

•

•

Eco Wave Power fick den tredje
delbetalningen som en del av det bidrag som
beviljades
från
det
israeliska
energiministeriet (Chief Scientist Office).
Styrelsen och företagets
anläggningen i Jaffa Port.

CFO

besökte

Eco
Wave
Power
avslutade
genomförbarhetsstudier och representanter från
Eco Wave Power deltog i ett evenemang som heter
"demo day" i Lissabon i Portugal och presenterade
resultaten från EWPs genomförbarhetsstudier för
flera hamnar i Portugal. Enligt de första studierna
bedöms hamnarna vara lämpliga för installation av
EWP-tekniken. Samtidigt har Eco Wave Power
besökt de ovannämnda hamnarna för att diskutera
nästa steg för att att implementera tekniken på
hamnarnas befintliga infrastruktur.

Eco Wave Power installerade en havsboj i
•
närheten av sin vågkraftkraftstation i
Gibraltar. Havsbojen mäter våghöjd, period
och riktning, samt vindhastigheten på platsen.
Enligt en ny studie från UMT University i
Malaysia
är
den
hydrauliska
omvandlingsmekanismen som används av Eco
Wave Power den mest lämpliga Power Take
Off (PTO) mekanismen för att konvertera
vågenergi till stabil elektricitet, särskilt för
WAB-vågenergikonverteringssystem.
Det •
hydrauliska PTO systemet har betydande
fördelar på grund av dess utmärkta •
egenskaper och är väl lämpat för såväl
lågfrekventa som stora vågor. Det hydrauliska •
PTO systemet använder komprimerad vätska,
vilket resulterar i högre effektivitet. Det har
rapporterats att effektiviteten hos ett
hydrauliskt PTO system i ett typiskt Wave
Energy Conversion (WEC) system kan uppgå till
så mycket som 90%. Dessutom kan det
hydrauliska PTO systemet också användas
effektivt för att styra WEC-anordningen för att
maximera energiutvinningen.

Eco Wave Power har tagit de nästa stegen
mot
kommersialisering
av
sin
vågenergiteknologi. Företaget har slutfört
monteringen
av
den
hydrauliska
energiomvandlingsenheten för sitt projekt i
Jaffa Port och har gått in i monteringsfasen
av elektriska komponenter, som utförs av
Siemens.

Inna Braverman (VD för EWP) hade ett möte
med
João
Galamba,
Portugals
energisekreterare, och med representanter
från EDP (Portugals nationella elbolag)
angående Eco Wave Powers potentiella
projekt i ovannämnda portugisiska hamnar.

Helår 2019
Intäkter (avser främst bidrag) om 1,7 MSEK
(0).
Nettoresultat om -18 MSEK (-8).
Resultat per aktie om -0,9 (-75).

Om EWPG HOLDING AB (SE0012569663)
EWPG Holding AB (publ) (“Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv
teknik för att omvandla havsvågor till grön el. Eco Wave Powers uppdrag är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell
energiproduktion från havsvågor.
EWP har erhållit ett erkännande som "banbrytande teknik" från Israels Ministry of Energy och betecknades som en "effektiv lösning" av Solar Impulse
Foundation. Dessutom har EWPs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska unionens Regional Development Fund och från Europeiska kommissionens
ramprogram HORIZON2020. Företaget erkändes dessutom nyligen av United Nations och tilldelades "Climate Action Award", under COP25 i Madrid.
Eco Wave Power grundades 2011 och har verksamhet i Sverige, Gibraltar, Australien, Mexiko, Kina och Israel. De stora svenska aktieägarna i EWPG Holding AB
är AP4 och Skandia Fonder. Eco Wave Power-aktien (EWP, EWPG) handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.
1

Siffror inom parentes avser resultatet under motsvarande period föregående år.
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VD har order
Sedan starten har vi metodiskt byggt Eco Wave Power i syfte att bli ett globalt företag
med potential att förändra energilandskapet.
Under de senaste kvartalen har vi vidtagit ytterligare
åtgärder för att påskynda farten och storleken av vår
expansion genom att samarbeta med starka partners som
EDF Renewables och pålitliga underleverantörer, som
Siemens.
I Gibraltars kraftverk nådde vi en viktig milstolpe då vi
framgångsrikt genomförde och slutförde långsiktiga tester
(genomförda sedan 2016) av våra vågenergimoduler, som
möjliggjordes på grund av ett effektivt samarbete med
Gibraltars
miljöministerium
och
det
lokala
energiföretaget, GibElectric samt medfinansiering från
europeiska regionala utvecklingsfonden och Horizon2020.
Bland de genomförda testerna har vi undersökt
hållbarheten hos vår utrustning under stormar och testat
vår stormskyddsmekanism. Dessutom har vi bevisat att
vår teknik inte skadar miljön och att vågenergi säkert kan
anslutas till det elektriska nätet.
De långsiktiga testerna och den fortsatta driften bekräftar
att våra kraftverk är uthålliga och genererar en stabil
produktion av förnyelsebar el.
Detta markerade starten för Eco Wave Power att
förbereda för nästa kraftverk. Tillsammans med våra
partners fokuserar vi nu på byggandet av kraftverket i
Jaffa Port. Vårt ingenjörsteam och våra underleverantörer
har slutfört planeringen och upphandlingen för
omvandlingsenheten och slutförde nyligen monteringen
av dess hydrauliska sektion. Snart, där det för några
månader sedan fanns en småskalig FoU-anläggning
utanför nätet, kommer det att finnas ett
vågenergikraftverk som kommer att producera ren och
förnyelsebar el och som kommer att vara anslutet till
nätet. Detta kommer att vara Eco Wave Powers andra
nätanslutna kraftstation och förstärka vår position som en
pionjär inom vågenergisektorn.
Vi kommer också in i 2020 med en stor projektledning
som är en integrerad del av vår pågående globala
expansionsplan.
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Det ökade intresset för Eco Wave Powers teknologi har
inneburit ett behov av operativ fokus både i ledning och
organisation. För att kunna möta en större efterfrågan och
flertalet licensprocesser har vi nu utökat vårt team vilket
kommer ge oss bästa möjliga förutsättningar för den snabba
tillväxten vi har framför oss.
Expansionen möjliggörs av företagets goda likvida ställning
och starka europeiska institutionella investerare, som
Skandia Fonder och AP4, vilka båda deltog i företagets IPO i
mitten av 2019.
Med en stärkt kassa och kapabla partners har vi nu bättre
förutsättningar än någonsin att fortsätta bygga Eco Wave
Power till ett ledande globalt företag inom förnybar energi.
Inna Braverman
VD
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Finanseill utveckling2

Koncernen i det fjärde kvartalet 2019

Koncernen i helåret 2019

•

Intäkter: 1,0 MSEK (0) (avser främst bidrag).

•

Intäkter: 1,7 MSEK (0) (avser främst bidrag).

•

Kostnader: Kostnaderna för nyemissionen och IPOn
uppgick till 3,9 MSEK. Av dessa var 3,3 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 5,1 MSEK (2,7). Ökningen förklaras till stor
del av kostnaderna för det svenska Moderbolaget,
expansionen i Jaffa Port och nyanställningar i Israel.

•

Kostnader: Kostnaderna för nyemissionen och IPOn
uppgick till 14 MSEK. Av dessa var 9 MSEK relaterade till
nyemissionen och redovisades i eget kapital, utan
påverkan på resultaträkningen. Exklusive kostnader för
nyemissionen och IPOn uppgick driftkostnaderna
tillsammans med allmänna och administrativa
kostnader gemensamt till 14 MSEK (6). Ökningen
förklaras av samma faktorer som i det fjärde kvartalet.

•

•

Nettoresultat: Nettoresultatet uppgick till -18 MSEK (-8).

Nettoresultat: Nettoresultatet uppgick till -4,4 MSEK (2,4).

•

Kassaflöde: Kassaflödet uppgick till 0,8 MSEK (1,2).
Exklusive kostnader för nyemissionen och IPOn var
kassaflödet före finansiering 1,1 MSEK (-2,2).

•

•

Balansräkning och aktien: Likvida medel uppgick till 110
MSEK (2,6). Den sista delen av emissionslikviden (4,1
MSEK) överfördes till Bolaget 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 har därför makulerats.
Total nyemissionslikvid i IPOn uppgick till 120,8 MSEK före
transaktionskostnader.
Anställda: Antalet anställda under perioden var i
genomsnitt 17 (14).

Moderbolaget i det fjärde kvartalet 2019

2

•

Kostnader: Allmänna och administrationskostnader
uppgick till 2,3 MSEK och avser kostnader för IPOn samt
etablering och drift av det svenska Moderbolaget.

•

Balansräkning: Totalt eget kapital uppgick till 104 MSEK.

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.
The market price of the Company’s share.

Siffror inom parentes avser resultatet under motsvarande period föregående år.
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Koncernens nyckeltal
Q4
2019
Intäkter (SEK, tusental )

Q4
2018

Helår
2019

Helår
2018

981

-

1 688

-

Rörelseresultat (SEK, tusental )

-4 783

-2 666

-17 576

-8 544

Nettoresultat (SEK, tusental )

-4 439

-2 403

-18 118

-8 167

Likvida medel (SEK, tusental )

110 055

2 569

110 055

2 569

Soliditet (%)

80%

-8%

80%

-8%

Utestående aktier vid periodens slut (miljoner)

35,2

0,1

35,2

0,1

Utestående aktier i genomsnitt (miljoner)

35,1

0,1

20,4

0,1

Nettoresultat per aktie (SEK)1

-0,1

-22,0

-0,9

-74,9

Eget kapital per aktie (SEK)

2,9

-10,2

2,9

-10,2

Antal anställda i genomsnitt (heltidsekvivalenter)

17

14

15

14

Definitioner 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.

Finansiella rapporter
Koncernens resultaträkning

SEK, tunsel
Intäkter

Q4
2019

Q4
2018

Helår
2019

Helår
2018
-

981

-

1 688

Övriga intäkter

0

-

0

-

Driftskostnader

-787

-590

-3 768

-2 741

Bruttoresultat

193

-590

-2 080

-2 741

Generella och administrativa kostnader

-4 976

-2 076

-15 496

-5 802

Rörelseresultat

-4 783

-2 666

-17 576

-8 544

Finansiella intäkter

174

212

224

384

Finansiella kostnader

170

51

-767

-8

-4 439

-2 403

-18 118

-8 167

-4 281

-2 012

-17 789

-7 647

-158

-391

-329

-520

Nettoresultat1
Hänförligt till:
Bolagets aktieägare
Minoritetsintresse

1. Resultat per aktie är samma före och efter utspädning eftersom Koncernen inte har några
utestående optioner eller warranter.
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Koncernens balansräkning
SEK, tusental

Dec
2019

Dec
2018

109 028

2 312

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
Kortfristiga placeringar

1 028

257

Övriga fordringar

2 063

1 133

112 118

3 702

Materiella anläggningstillgångar

14 366

9 832

Summa anläggningstillgångar

14 366

9 832

126 484

13 534

Summa omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar

Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

4 890

97

Övriga kortfristiga skulder

1 733

817

Summa kortfristiga skulder

6 623

914

Långfristiga skulder
Leasingskulder
Aktieägare
Närstående parter
Summa långfristiga skulder

2 679

-

10 113

8 554

5 308

5 174

18 100

13 728

Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond

704

2

141 817

21 517

Valutaomräkningsreserv

24

-63

Balanserade vinstmedel

-40 964

-22 972

Summa eget kapital hänförligt till Bolagets aktieägare

101 581

-1 516

Minoritetsintresse

179

408

Summa eget kapital

101 760

-1 109

Summa skulder och eget kapital

126 484

13 534

Koncernens kassaflöde
SEK, tusental

Q4
2019

Q4
2018

Helår
2019

Helår
2018

-4 416

-2 403

-18 096

-8 167

55

50

212

200

Verksamheten
Nettoresultat
Återförda avskrivningar och nedskrivningar
Förändringar i tillgångar och skulder
Ökning (minskning) av övriga fordringar

3 013

56

-840

-227

Minskning (ökning) av leverantörsskulder

2 214

-119

4 784

-278

900

324

871

575

1 765

-2 091

-13 067

-7 898

Investeringar i anläggningstillgångar

-888

-138

-1 478

-746

Investeringar i kortfristiga placeringar

-658

9

-750

9

-1 547

-130

-2 228

-738

7 311

Minskning (ökning) av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från verksamheten
Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamheten
Emission av aktier
Transaktionskostnader för emission av aktier
Ökning (återbetalning) av långfristiga skulder och banklån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Valutakursdifferenser på likvida medel

4 117

3 093

129 577

-3 115

-

-8 718

-

-488

224

1 108

247

514

3 317

121 968

7 558

-117

-67

297

29

784

1 155

106 419

-968

Likvida medel vid periodens början

108 361

1 224

2 312

3 253

Likvida medel vid periodens slut

109 028

2 312

109 027

2 314

Periodens kassaflöde
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Koncernens förändring i eget kapital

SEK thousand

Aktiekapital

Överkursfond

Valutaomräkningsreserv

2

21 517

-63

-22 972

Balans per den 1 jan 2019
Nettoresultat
Emission av aktiekapital

Balanserat
resultat

Summa
Bolagets
aktieägare

Minoritetsintresse

Totalt

-1 516

408

-1 109

-

-

-

-17 767

-17 767

-329

-18 096

127

129 390

-

-

129 517

60

129 577
-8 718

Transaktionskostnader för emission av aktier

-

-8 718

-

-

-8 718

-

575

-574

-

-

0

-

0

0

203

87

-225

65

40

105

704

141 817

24

-40 964

101 581

179

101 760

Balans per den 1 jan 2018

2

14 245

-204

-14 677

-634

425

-209

Nettoresultat

-

-

-

-7 647

-7 647

-520

-8 167

Emission av aktiekapital

-

6 644

-

-

6 644

444

7 088

Förändring i valutaomräkningsreserven

0

628

141

-648

121

59

179

Balans per den 31 dec 2018

2

21 517

-63

-22 972

-1 516

408

-1 109

Förvärv av dotterbolag
Förändring i valutaomräkningsreserven
Balans per den 31 dec 2019

Moderbolagets resultaträkning
SEK, tusental
Bruttoresultat

Q4
2019

Helår
2019

0

0

Rörelseresultat

-2,325

-9,051

Nettoresultat

-2,326

-9,001

Moderbolagets balansräkning
SEK, tusental

Dec
2019

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
Summa tillgångar

108,206
577
108,783

Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder

5,169

Eget kapital

103,615

Summa skulder och eget kapital

108,783
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Noter
Not 1: Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper
Redovisningsstandard och redovisningsgrund
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 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. Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Redovisningsgrund
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 IPO-prospektet.

Bolagsinformation och rapporterande bolag
Bolaget förvärvade Eco Wave Power Ltd den 10 juni 2019 genom en
apportemission och blev sedan Moderbolag i den nybildade Koncernen. Vid
förvärvstidpunkten hade bolaget inga tillgångar eller verksamheter. Syftet med
förvärvet var att införliva verksamheten enligt svensk lag inför 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 innebär
att jämförelsetalen för perioden innan bildandet av Moderbolaget och
Koncernen är de för gruppen där Eco Wave Power Ltd är moderbolag.

IFRS 16
Hyreskostnaden för kontoret i Israel har behandlats enligt IFRS 16 som är en
redovisningsstandard som ger vägledning angående redovisning av
leasingavtal och är i kraft sedan 1 januari 2019.
.

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 i den nybildade Koncernen. Vid
förvärvstidpunkten hade bolaget inga tillgångar eller verksamheter. Syftet med
förvärvet var att införliva verksamheten enligt svensk lag inför 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 innebär
att jämförelsetalen för perioden innan bildandet av Moderbolaget och
Koncernen är de för gruppen där Eco Wave Power Ltd är moderbolag.

Not 3: Upplysningar om närstående parter
Långfristiga skulder till aktieägare består i huvudsak av lån från aktieägaren
och styrelseledamoten David Leb. Eco Wave Power Ltd. har ingått två
låneavtal med David Leb, som per den 31 december 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. Ingen återbetalning har skett under 2019.
Långfristiga skulder till närstående parter består av lån från minoritetsägaren
till dotterbolaget Suzhou Eco Wave Power Technology Co, som har gett ett lån
till EWP. Lånet har varit oförändrat de senaste åren.

Konsolidering
”Koncernen ”EWP”, eller ”Eco Wave Power” hänvisar till den grupp för vilken
Bolaget är moderbolag. 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 moderbolag 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.
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.

54% 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.

Funktionell valuta och presentationsvaluta
Rapporteringsvalutan är SEK.

Not 2: Optioner orh 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.

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 samt att utvärdera
ytterligare möjliga samarbeten inom vågkraft.
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Övrig information
Aktien
Aktien är noterad på Nasdaq First North Stockholm från och med
den 18 juli 2019 (kortnamn är EWP och ISIN-kod är
SE0012569663). Det totala antalet utestående aktier uppgår till
35,2 miljoner per den 31 december 2019.

Certifierad rådgivare

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

FNCA Sweden AB är bolagets certifierade rådgivare

(+46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se).

Största aktieägare den 31 December 2019
Den 31 december 2019 ägs bolagets aktier av 4 300 aktieägare. I
tabellen nedan listas bolagets största aktieägare.

Aktieägare

Aktier / röster

Procent

David Leb

11,789,800

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%

Andra aktieägare

8,652,729

25%

35,194,844

100%

Totalt
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Finansiell kalender
2020-04-24: Årsredovisning
2020-05-29: Delårsrapport för jan-mars 2020
2020-05-29: Årsstämma

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94
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Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att denna bokslutskommuniké för 2019, inklusive delårsrapport för det fjärde
kvartalet 2019, ger en riktig och rättvis överblick över Moderbolagets resultat och resultat, Koncernens 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, 28 februari 2020

MATS ANDERSSON
Styrelseordförande

ELIAS JACOBSON
Styrelseledamot

DAVID LEB
Styrelseledamot

INNA BRAVERMAN
VD och 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

