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Väsentliga händelser efter
rapportdatumet

• Intäkter om 0 MSEK (0).
• Driftskostnader ökade till 1,0 MSEK (0,5) pga. arbetet med expansionen i Jaffa Port. Administrativa kostnader ökade till 3,3 MSEK
(0,9). Ökningen förklaras av att Bolaget inte var noterat och inte
hade ett kontor i Stockholm motsvarande period förra året samt
att nyanställningar har gjorts i Israel i slutet på 2019.
• Periodens resultat uppgick till -4,4 MSEK (-1,7).
• Resultat per aktie om -0,1 SEK (-14,7).
• Per den 31 mars 2020 uppgick likvida medel till 105 MSEK (0,9)
och eget kapital uppgick till 97 MSEK (-3). Antalet utestående
aktier uppgick till 35,2 miljoner (0,1)

I april ingick EWP ett officiellt koncessionsavtal med APDL (A
Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo)
angående användningen av ett område som potentiellt är lämpligt
för byggande, drift och underhåll av ett vågenergikraftverk på upp
till 20 MW på fyra platser som ägs och drivs av APDL.
Enligt det avtal som ingåtts mellan parterna kommer APDL att ge
EWP koncession för sina vågbrytare under en period av 25 till 30
år, medan Eco Wave Power kommer att ansvara för att säkra alla
licenser, bygga och driftsätta kraftverket och att sälja den elektricitet som ska genereras av kraftverket i enlighet med en godkänd
produktionskvot, som ska fastställas för varje anläggning.

• Antalet anställda under perioden var i genomsnitt 17 (14).

Kraftverket ska byggas och tas i drift i två steg. I det första steget
kommer Eco Wave Power att konstruera ett projekt upp till 5 MW.
Medan det andra steget kommer Eco Wave Power att bygga, driva
och underhålla anläggningens återstående kapacitet (15 till 19 ytterligare MW). APDL kommer att ha rätt till första vägran (ROFR) att
delvis eller helt investera i båda faserna av projektet.

Väsentliga händelser i kvartalet

Om EWPG Holding AB

• I januari slutförde EWP monteringen av den hydrauliska energiomvandlingsenheten för sitt Jaffa Port-projekt och gick in i den
elektriska monteringsfasen, som utförs av Siemens.

EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power” eller ”EWP”) är ett ledande teknikföretag för landbaserat vågenergi som har utvecklat
en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna
grön energi från havsvågor. Eco Wave Powers vision är att hjälpa till
i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell
energiproduktion från havsvågor.

• Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till
-5,0 MSEK (-1,8) pga. ökade kostnader.

• I mars slutförde Siemens monteringen av den elektriska sektionen i EWP-omvandlingsenheten för Jaffa Port-projektet. Senare
samma månad slutförde EWP vågsimuleringstestningen av den
helt integrerade EWP-omvandlingsenheten, som kommer att
följas av installation och kalibrering av automatiseringssystem,
vågförstärkning, flottörproduktion och full systemtransport till den
slutliga implementeringsplatsen för installation och nätanslutning.
• Samma månad installerade EWP ett nytt kombinerat våg- och solsystem i det EWP-nätanslutna vågkraftverket i Gibraltar, i linje med
dess nyinlämnade patent för ett kombinerat våg- och solkraftverk.

EWP har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels
energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar
Impulse Foundation. Dessutom har EWPs projekt i Gibraltar fått
finansiering från Europeiska unionens regionala utvecklingsfond och
från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget
har också nyligen erkänts av FN och mottog “Climate Action Award”
under COP25 i Madrid, Spanien.
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 handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.

1. Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.
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VD har ordet
Denna period har tydligt visat vikten av Eco Wave Powers arbete. Det är en
oroande period. Plötsligt står hela världen inför ett Coronavirusutbrott, och det
verkar som om hela världen tar en paus. Situationen kanske i bästa fall kan lära
oss något.

S

amtidigt har föroreningar och växthusgaser minskat dramatiskt
då resorna har avstannat. Färre bilar på motorvägar, flygplan i
luften och människor som pendlar till arbetet har resulterat i en klar
himmel i många av världens mest förorenade städer. NASAs och
den europeiska rymdorganisationens satelliter för övervakning av
föroreningar visar en minskning av kvävedioxider med 30 procent i
Kina sedan Coronaviruset utbrott. Brist på båttrafik och kryssningsturism har lämnat Venedigs kanaler med klart vatten. På grund av
denna plötsliga paus började vi få bilder av klar himmel och vatten
över hela planeten och en glimt av hur det kan se ut om vi tog
bättre hand om jorden. Vi hoppas att bilder som dessa ska få oss att
uppskatta rena himlar och hav och motivera oss att behålla en del
av det, även när vi ger oss tillbaka in i våra bilar, båtar och flygplan.
Nu när vi har sett hur en renare värld kan se ut känns det otroligt
bra att vi har en lösning som kan hjälpa till att vända trenden. Vi har
en lång väg att gå, men också en tydlig känsla av brådskande, som
ger oss idéer om hur vi kan skynda på utvecklingen.

V

årt mål är att slutföra byggandet av EWP-EDF One-projektet i Jaffa
Port i Israel och att vidareutveckla de befintliga projekten i vår
pipeline, samtidigt som vi säkerställer nya koncessioner på marknader som Nordamerika, Europa och Australien. Under den senaste
månaden har detta börjat falla på plats med ett upp till 20 MW
koncessionsavtal ingånget med APDL för ett första vågenergiprojekt
i Portugal. Baserat på detta försöker vi skapa en standardiserad
koncessionsprocess för resten av våra nuvarande och framtida
projekt. Målet är att placera vågenergi som en accepterad förnybar
energilösning bland andra för att möjliggöra snabbare licens- och
koncessionsförfaranden.
Undertecknandet av koncessionsavtalet med APDL i Portugal är ett
betydande steg mot att bygga vår första kommersiella vågkraftspark.
Avtalet är i linje med den plan som tidigare antagits av Portugals regering för havsenergiutbyggnad och dess industriella strategi för att
påskynda utvecklingen av Portugals sektor för förnybar havsenergi.
Det huvudsakliga strategiska målet är att skapa ett konkurrenskraftigt och innovativt industriellt exportkluster för förnybar havsenergi.
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Förnyelsebara havsenergier har potential att leverera 25 procent av
Portugals årliga kraftförbrukning, medan sektorn kan generera EUR
254 miljoner i investeringar, EUR 280 miljoner i bruttovärde, EUR 119
miljoner i handel och 1 500 nya jobb, enligt strategin.
Generering av elektricitet med vår teknik sker till en betydligt lägre
kostnad jämfört med offshore vågenergiutvecklare, men skuldfinansiering, som är en nyckelfaktor för att rulla ut tekniken i större skala,
saknas fortfarande,. Vår IPO i 2019 hjälpte till att stärka EWPs likvida
ställning och gör att vi kan matcha EDF Renewables investeringar i
EWP-EDF One-projektet och säkerställa finansieringen av en första
kommersiell EWP-vågkraftspark.
Kvartalets viktigaste oförutsedda utmaning var Coronavirusutbrottet,
eftersom våra projekt mestadels är B2G (”Business to Government”).
Förståeligtvis är de flesta statliga organisationer för närvarande
fokuserade på att hantera Coronaviruskrisen och detta kan sannolikt
orsaka förseningar i vissa projektcertifieringar, tillstånd och byggnadsarbeten, vilket kan orsaka en total försening av våra leveranser.
Men vi gör kontinuerligt framsteg och utsikterna är positiva. Några
exempel på pågående aktiviteter är slutförande av montering av
omvandlingsenheten för EWP-EDF One-projekt, framgångsrikt slutförande av vågsimuleringstest med Siemens och EDF och installation
av vår nya kombinerade våg- och solteknologi i vår nätanslutna
anläggning i Gibraltar.

S

ammanfattningsvis har vi tagit stora steg framåt. Trots oförutsedda förseningar på grund av Coronavirusutbrottet anstränger
vi oss för att fortsätta leverera enligt vår plan. Eco Wave Powers mål
är att kommersialisera vågkraften och vi tänker göra det som krävs
för att uppnå vårt mål.
Vänliga hälsningar
Inna Braverman
CEO
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Koncernens resultaträkning1,2
SE, TUSENTAL

Q1 2020

Q1 2019

HELÅR 2019

-

-

-

Driftskostnader

-971

-527

-3 768

Bruttoresultat

-971

-527

-3 768

-3 321

-945

-15 496

Intäkter

Administrativa kostnader
Övriga intäkter
Rörelseresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

161

-

1 688

-4 132

-1 472

-17 576

418

-

224

-678

-179

-767

-4 392

-1 651

-18 118

-

-

-

-4 392

-1 651

-18 118

-4 185

-1 609

-17 789

-207

-42

-329

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

1. Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom Koncernen inte har några finansiella instrument utställda som skulle kunna späda ut antalet aktier.
2. I Koncernen redovisas inga poster som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat.
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Koncernens balansräkning
SEK, TUSENTAL

31 MARS 2020

31 MARS 2019

31 DECEMBER 2019

Materiella anläggningstillgångar

14 863

10 517

14 366

Summa anläggningstillgångar

14 863

10 517

14 366

1 632

1 380

2 063

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

744

370

1 028

Likvida medel

104 327

510

109 028

Summa omsättningstillgångar

106 704

2 261

112 118

Summa tillgångar

121 567

12 778

126 484

704

2

704

143 715

21 824

141 817

57

-113

24

-47 246

-24 910

-40 964

97 230

-3 197

101 581

-58

385

179

97 172

-2 811

101 760

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Omräkningsdifferens
Balanserat resultat
Summa eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Leasingskulder
Skulder till aktieägare

2 494

-

2 679

10 690

9 172

10 113

Skulder till närstående parter

5 658

5 498

5 308

Summa långfristiga skulder

18 843

14 671

18 100

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

3 547

50

4 890

Övriga kortfristiga rörelseskulder

2 005

868

1 733

Summa kortfristiga skulder

5 552

918

6 623

121 567

12 778

126 484

Summa eget kapital och skulder

EWPG Holding AB (publ) | Delårsrapport Q1 2020

5

Koncernens förändringar i eget kapital
AKTIE
KAPITAL

ÖVERKURSFOND

OMRÄKNINGS
DIFFERENS

BALANSERAT
RESULTAT

SUMMA MO
DERBOLAGETS
AKTIEÄGARE

INNEHAV UTAN
BESTÄMMANDE
INFLYTANDE

Ingående balans per den 1 jan 2019

2

21 517

-63

-22 972

-1 516

408

-1 109

Periodens resultat

-

-

-

-1 609

-1 609

-42

-1 651

SEK, TUSENTAL

TOTALT

Förändring i omräkningsdifferens

0

307

-50

-329

-72

20

-52

Utgående balans per den 31 mars 2019

2

21 824

-113

-24 910

-3 197

385

-2 811

704

141 817

24

-40 964

101 581

179

101 760

Periodens resultat

Ingående balans per den 1 jan 2020

-

-

-

-4 136

-4 136

-205

-4 342

Förändring i omräkningsdifferens

0

1 898

33

-2 145

-215

-32

-247

704

143 715

57

-47 246

97 230

-58

97 172

Utgående balans per den 31 mars 2020

Koncernens kassaflödesanalys
SEK, TUSENTAL

Q1 2020

Q1 2019

HELÅR 2019

-4 367

-1 609

-18 096

58

50

212

576

-171

-840

-1 355

-54

4 784

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat
Återförda avskrivningar och nedskrivningar
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

440

-4

871

-4 647

-1 787

-13 067

-1 478

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i anläggningstillgångar

-359

-101

Investeringar i kortfristiga placeringar

328

-96

-750

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-31

-197

-2 228

120 860

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Emission av aktier

-

-

Förändring av lån

-197

148

1 108

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-197

148

121 968

-4 865

-1 959

106 419

109 028

2 312

2 312

340

187

340

104 327

508

109 027

Kassaflöde för perioden
Likvida medel vid periodens början
Omräkningsdifferenser på likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Noter till de finansiella rapporterna
1. Redovisningsstandard och redovisningsgrund

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med International
Accounting Standard (IAS) 34 Delårsrapportering och i enlighet med
lagen om årsredovisning. 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. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i IPO-prospektet. Denna
delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

2. Bolagsinformation och rapporterande bolag

EWPG Holding AB (publ) (“Bolaget” eller “Moderbolaget”) är ett
svenskt publikt aktiebolag bildat den 27 mars 2019 och registrerat hos Bolagsverket den 17 april 2019. Bolagets aktier handlas på
Nasdaq First North Growth Market. Bolagets organisationsnummer är 559202-9499 och adressen är Strandvägen 7A, 114 56
Stockholm, Sverige.

3. 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 Growth Market
i 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.

4. Konsolidering

”Koncernen ”EWP”, eller ”Eco Wave Power” hänvisar till den grupp för
vilken Bolaget är moderbolag. Bolaget är moderbolag 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:
• 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.
• 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.
• 90 % ägande i Suzhou Eco Wave Power Technology Co., Ltd., reg.
no. 913205810942967451, ett privat aktiebolag i Kina.
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5. 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.
1. Omogen marknad för bolagets produkter.
2. Försäljnings och marknadsföringsinsatser.
3. Immateriella rättigheter och FoU.
4. Miljöansvar för skador.
5. Tillstånd och ändringar i regelverket.
6. Marknadspriset för bolagets aktie.

6. Ansvarsförbindelser

Koncernen har inga eventuella förpliktelser som den är medveten om.

7. 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.

Finansiell kalender
2020-06-05:
2020-06-26:
2020-08-28:

Årsredovisning
Årsstämma
Delårsrapport för april-juni 2020

För mer information,
vänligen kontakta:
Inna Braverman, CEO
inna@ecowavepower.com
+972 350 940 17
Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94
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Kontakt
EWPG Holding AB (publ.)
Strandvägen 7A, Stockholm, 114 56
Tel: +46-8-420-026-94 (inom Sverige)
Tel: +972-3-509-4017 (utanför Sverige)

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

