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Väsentliga händelser efter rapportdatumet

•
•
•

•

EWP EDF One Project - Eco Wave Power offentliggjorde utvecklingen av
en den nya prediktiva och korrigerande smarta programvaran Wave
Power Verification (WPV). Programvaran kan påskynda verifieringen av
effektiviteten i vågkraftverkets olika delar, samt snabbt upptäcka fel i
vågmodulerna. Programvaran kommer att få sin första testlansering i
EWP-EDF One-projektet, som finansieras av det israeliska
energiministeriet och EDF Renewables IL.

•

Portugal - Eco Wave Power meddelade att man ingått ett
strategiskt samarbetet med Painhas för tekniskt stöd för licensieringen av
dess Portugal-projekt. Painhas kommer att ta en integrerad roll i det
tekniska stöd som behövs för de officiella licensförfarandena för Eco
Wave Powers planerade 20MW vågkraftsprojekt i Portugal, som en del av
det nyligen undertecknade koncessionsavtal med hamnmyndigheten i
Leixões, APDL. När licensiering erhållits kommer parterna att arbeta för
ett fortsatt samarbete för att genomföra projektet.

•

Nya projekt i pipeline - Eco Wave Power ingick ett LOI om 20 MW med
Port of Bilbao i Spanien. Därutöver har Eco Wave Power ingått ett MOU
med MSMART Future Technology, som grund för utvecklingen av en
50MW vågkraftspark i Vietnam. Samarbetet mellan parterna ska
genomföras i flera faser. I den första fasen kommer Eco Wave Power att
utföra en genomförbarhetsstudie på den valda platsen i Vietnam. Studien
kommer att inkludera installation av en vågmätningsboj för insamling av
data.

•

Utmärkelser och erkännanden - Eco Wave Power har, tillsammans med
andra entreprenörer i Storbritannien och Europa, valts ut till en grupp
med 15 banbrytande satsningar på tillväxt i 2020 Unreasonable Impact
UK & Europe programme. Unreasonable Impact är ett unikt partnerskap
mellan Barclays och Unreasonable Group som fokuserar på att stödja och
skala upp tillväxtföretag inom den gröna ekonomin, vilket säkerställer att
deras effektiva lösningar når nya marknader, förändrar ännu fler liv och
skapar tusentals fler jobb i processen. Dessutom har Meaningful Business,
en global plattform för ledare som kombinerar vinst och syfte, erkänt Eco
Wave Power som en “Meaningful Business 100 Leader (MB100) for
2020”. Eco Wave Power var också kortlistad för ”Falling Falls Science
Breakthrough of the year” i kategorin för tillverkning och teknologi.
Falling Walls främjar banbrytande idéer över gränser och discipliner och
för samman innovatörer från hela världen.

•

Vi var dessutom hedrade över att få presenteras på RE:TV av Sustainable
Markets Initiative, kurerad av chefredaktören, Hans kungliga höghet,
Prins Charles av Wales. Den visar inspirerande innovationer och idéer som
pekar mot en hållbar framtid.

•
•
•

•
•

Intäkter om 0 MSEK (0).
Övriga Intäkter om 0,3 MSEK (0,9) som i huvudsak avser bidrag.
Driftskostnader minskade till 0,7 MSEK (1,3). Administrativa kostnader
minskade till 3,3 MSEK (7,1). Den jämförbara perioden förra året
belastades av IPO-relaterade kostnader.
Periodens resultat uppgick till -3,5 MSEK (-8,2).
Resultat per aktie om SEK -0,1 (-0,3).
Likvida medel uppgick till 93 MSEK (108) per den 30 september 2020 och
aktiekapitalet till 91 MSEK (105). Totalt antal utestående aktier uppgick
till 35 194 844 (34 997 194).
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till -5,3 MSEK (-14,6)
som en följd av lägre kostnader.
Antalet anställda var i genomsnitt 17 (14).

Väsentliga händelser i kvartalet
•

EWP EDF One Project - Eco Wave Power nådde en viktig milstolpe genom
att säkerställa ett tekniskt samordningstillstånd från Tel-Aviv Jaffa
kommun (tillståndsnummer 2020-4345) som behövs för installationen av
nätanslutningsarbeten för EWP-EDF One Wave Energy-projektet i Jaffa
Port, Israel.

•

Portugal - Eco Wave Power etablerade EW Portugal – Wave Energy
Solutions, Unipessoal lda, ett helägt dotterbolag i Porto, Portugal. Det
strategiska beslutet gör det möjligt för Eco Wave Power att inleda
officiella tillståndsförfaranden för sitt planerade 20 MW-vågkraftsprojekt
i Portugal som en del av företagets nyligen undertecknade
koncessionsavtal med hamnmyndigheten i Leixões, APDL.

•

Gibraltar - Eco Wave Power publicerade förbättrad kraftproduktion och
betydande kostnadsminskningar för företagets nätanslutna vågkraftverk
i Gibraltar. Under 2018–19 uppgick kraftproduktionen till 70% av
anläggningens bedömda produktionskapacitet, jämfört med 31% under
2017–18. Därtill minskade direkta underhålls- och reparationskostnader
från 18% av projektkostnaderna år 2017, till 9% 2018 och 4% 2019.
Resultaten kommer att genomgå oberoende verifiering av Guang Li, en
expert inom havsenergi och filosofie doktor vid Queen Mary University of
London.

•

Nya projekt i pipeline - Eco Wave Power ingick två nya
avsiktsförklaringar; ett LOI avseende 2 MW med Port of Shoreham i
Storbritannien och ett LOI med Diamond Energy för ett PPA upp till 20
MW i Australien. Med dessa nya avtal ökade företagets pipeline till 254
MW, vilket är en ökning med 64MW från pipeline 2019. Detta förstärker
det växande globala engagemanget och intresset för Eco Wave Powers
teknologi.

•

Patent - Patentnummer 254987 och 254990 godkändes för registrering.

•

Utmärkelser och erkännanden - I detta kvartal fortsatte Eco Wave Power
att vinna branschutmärkelser. Fast Company valde Inna Braverman till en
av världens 74 “Most Creative People in Business for 2020” och Eco
Wave Power erkändes av Sifted.eu som en av "European tech pioneers
shaping the post-pandemic". Därutöver mottog Inna Braverman priset
”Green Innovation Award” av det brittiska departementet för
internationell handel.

Om EWPG Holding AB
EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power” eller ”EWP”) är ett ledande
teknikföretag för landbaserad 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.
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 mottagit "Climate Action Award".
Eco Wave Power-aktien (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth
Market. Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com
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Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.
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VD har ordet
“We now at last have a hugely important opportunity to reimagine our world through the lens of Sustainable Markets, and to
put people and planet at the heart of global value creation.” - Hans kunliga höghet, Prince Charles av Wales2
Före pandemin saknade mer än 800 miljoner människor världen över tillgång till el.
Miljarder fler har fått sin potential minskad av opålitlig eller otillräcklig tillgång till
energi, främst från fossila energikällor. Klyftan mellan de som har och de som inte
har tillgång till energi har ökat ytterligare på grund av pandemin. Bara i år har mer
än 100 miljoner människor sett sin elektricitet avskuren eftersom de inte kunde
betala sina räkningar under pandemin, vilket oproportionerligt påverkat de fattiga
och mest utsatta. Världsbanken uppskattar att den sammanlagda effekten av
klimatförändringar och skadorna som Covid-19 gjort kommer att driva 132 miljoner
människor i fattigdom.
”Det går inte tillbaka till det förflutna, till före Covid. Vi måste tänka om den framtid
vi vill ha”, säger Dr. Rajiv J. Shah, ordförande för Rockefeller Foundation. ”För att
möta detta ögonblick och för att undvika en klimatkatastrof måste vi utnyttja alla
våra resurser och relationer för att bygga en rättvis, hållbar framtid, där alla har
möjlighet att förverkliga sin fulla potential. Det är dags att agera just nu för att se
till att utsatta barn och familjer tas om hand och kan återhämta sig efter
pandemin.”3
Rockefeller Foundation har förbundit sig att investera 1 miljard USD under de
närmaste tre åren för en mer inkluderande, grön återhämtning från Covid-19pandemin. Andra framstående ledare, regeringar och organisationer har också
åtagit sig att främja banbrytande gröna återhämtningsplaner. I juni 2020 lanserade
EU ett återhämtningspaket på 750 miljarder euro, av vilket 37% av finansieringen
skulle avsättas till gröna initiativ som förbättrar energieffektiviteten, minskar
beroendet av fossila bränslen och investerar i att bevara och återställa naturen.4
The Sustainable Markets Initiative lanserades också av Hans kungliga höghet, Prince
Charles av Wales, som svar på de ökande hot som klimatförändringar och förlust av
biologisk mångfald medför.
Under det här kvartalet är Eco Wave Power stolt över att vara profilerad i
Sustainable Market Initiative, World Economic Forum och Bank of America.
Initiativet stärker de globala ledarnas åtaganden för rena och hållbara
energiproduktionslösningar, att katalysera grön återhämtning från Covid-19pandemin och betonar det faktum att vågkraft nu mer än någonsin erkänns som en
betydande del av den gröna återhämtningsplanen.
Här på Eco Wave Power accepterar vi ödmjukt ett sådant erkännande med
förståelsen att vi har stort ansvar för vår planets framtid. Under tredje kvartalet har
Eco Wave Powers team utfört ett beundransvärt och uppdragsdrivet arbete, vilket
gör att jag identifierar detta kvartal med förkortningen "PAR". Jag anser att
akronymen "PAR" är lämplig, eftersom alla arbetade tillsammans i stor harmoni mot
ett gemensamt uppdrag.
Personligen tyckte jag att teamets arbete var anmärkningsvärt, särskilt med tanke
på de oväntade svårigheter som Covid-19 presenterade. Våra insatser under
kvartalet har resulterat i följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Framdrift i projekten (eng. Projects Progress)
Medvetenhet (eng. Awareness)
Öka inflödet till pipeline (eng. Increasing Pipeline Projects Intake)
Stärka finansiell position (eng. Reinforcing Financial Position)
Framgångsrikt stärka Bolagets produkterbjudande (eng. Successfully
Expanding the Company’s Product Offering)

Framdrift i projekten - När det gäller våra projekt har vi sett viktiga framsteg i vårt
EWP-EDF One-projekt (Israel) och vårt planerade projekt i Portugal. Under detta
kvartal har Bolaget säkrat det tekniska samordningstillstånd som krävs för
utbyggnaden av nätanslutningsarbetena och arbetar för att slutföra programvaran
för vårt andra nätanslutna kraftverk. I Portugal har vi etablerat ett lokalt dotterbolag
och inlett ett samarbete med Painhas Engineering and Construction för att utföra
licensieringen för APDL-projektet effektivt.
Medvetenhet - När det gäller medvetenhet och erkännande har Bolaget under
detta kvartal varit synligt i högt profilerade medier och organisationer; Företaget
erkändes av Fast Company som "Most Creative People in Business", av Sifted som
"European tech pioneers shaping the post-pandemic world", och mottog Green
Innovation Award av det brittiska departementet för internationell handel.
Dessutom, erkände Meaningful Business Eco Wave Power som en ”Meaningful
Business 100 Leader (MB100) for 2020” samt ”Falling Falls Science Breakthrough
of the year” i kategorin för tillverkning och teknologi. Därutöver var vi hedrade över
att få presenteras på RE:TV av Sustainable Markets Initiative, kurerad av
chefredaktören, Hans kungliga höghet, Prins Charles av Wales. Den visar
inspirerande innovationer och idéer som pekar mot en hållbar framtid.
Öka inflödet till pipeline - Genom att arbeta virtuellt under det senaste kvartalet
har vi kunnat svara effektivt på det fortsatt ökade intresset för vår teknik. Kunder
accepterar digitala möten, vilket gör att vi kan genomföra möten med människor på
olika kontinenter på en enda dag. Detta resulterade i tre nya avsiktsbrev; ett 2 MW
LOI medPort of Shoreham i Storbritannien, ett LOI med Diamond Energy för upp till
20 MW PPA i Australien, samt ett 20 MW LOI med Port of Bilbao i Spanien. Detta
förstärker det växande globala engagemanget och intresset för Eco Wave Powers
teknologi.
Stärka finansiell position - Under detta kvartal har vårt affärsutvecklingsteam
arbetat med att lämna in flera stora ansökningar för bidrag som syftar till att stödja
Eco Wave Powers FoU-insatser samt företagets kommersiella lanseringsplan. Att
säkra dessa bidrag kommer att ha betydande värde för Eco Wave Poweraktieägarna och för vår kommersialiseringsprocess.
Stärka Bolagets produkterbjudande - I vår årsredovisning meddelade vi att vårt
företag planerar att utöka sitt produktutbud. En av de tjänster som presenterades i
rapporten var genomförbarhetsstudier för potentiella kunder, vilket kommer att
öka kundvärdet och intäkterna för Bolaget. Under det här kvartalet är jag mycket
nöjd med att presentera att vi har uppnått detta mål, med ett MOU och avtal för
genomförbarhetsstudie undertecknat med MSMART Future Technology i Vietnam.
Flera ytterligare sådana avtal är på väg och förväntas meddelas inom kort.
Dessutom utökar vi vår produktportfölj ytterligare genom utvecklingen av vår nya
förebyggande och korrigerande smarta programvara Wave Power Verification
(WPV). Så snart programvaran är färdigutvecklad kommer vi att lägga till den i vår
produktportfölj och positionera Eco Wave Power inte bara som en teknikleverantör
utan också som världsledande med en egen mjukvara för hela branschens tillväxt.
Vi planerar att släppa programvaran för användning av tredje part, såsom andra
vågsenergiutvecklare, liksom relevanta forskningsinstitutioner och ledande
universitet, genom unika licensavtal. Vi tror starkt att produktionen av ren el från
vågorna är ett viktigt segment för kampen mot klimatförändringar och ser fram
emot att bidra till sektorns snabba utveckling och kommersialisering.
Sammanfattningsvis känner jag mig nöjd med PAR-kvartalet, eftersom vi har arbetat
målmedvetet samtidigt som vi kontinuerligt kryssat av viktiga delmål längs vägen till
vårt huvudmål - kommersialisering av vågenergi.
Vänliga hälsningar,
Inna Braverman
CEO
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Koncernens resultaträkning5,6

SEK, tusental
Intäkter

Q3
2020

Q3
2019

Q1-Q3
2020

Q1-Q3
2019

Helår
2019

-

-

-

-

-

Driftskostnader

-652

-1 265

-2 437

-2 949

-3 768

Bruttoresultat

-652

-1 265

-2 437

-2 949

-3 768

-3 250

-7 112

-8 776

-10 535

-15 496

Administrativa kostnader
Övriga intäkter
Rörelseresultat

278

599

878

767

1 688

-3 624

-7 778

-10 335

-12 717

-17 576

Finansiella intäkter

213

51

712

51

224

Finansiella kostnader

-138

-523

-1 079

-936

-767

-3 549

-8 249

-10 703

-13 602

-18 118

Resultat före skatt

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

-

-

-

-

-

-3 549

-8 249

-10 703

-13 602

-18 118

-3 558

-8 139

-10 478

-13 430

-17 789

9

-111

-225

-172

-329

-0,1

-0,3

-0,9

-1,4

-0,9

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat per aktie (SEK)

2
3
4
5
6

Från webbplatsen Sustainable Markets Initiative.
https://www.rockefellerfoundation.org/news/the-rockefeller-foundation-commits-usd1-billion-to-catalyze-a-green-recovery-from-pandemic/
https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/23/few-countries-living-up-to-green-recovery-promises-analysis
Resultat per aktie är samma före och efter utspädning eftersom Koncernen inte har några utestående optioner eller warranter.
Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat eftersom koncernen inte har några poster klassificerade som övrigt totalresultat.
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Koncernens balansräkning
30 Sep
2020

30 Sep
2019

31 Dec
2019

Materiella anläggningstillgångar

14 426

10 929

14 366

Summa anläggningstillgångar

14 426

10 929

14 366

804

4 257

2 063

SEK, tusental

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

571

400

1 028

Likvida medel

93 173

108 361

109 028

Summa omsättningstillgångar

94 547

113 018

112 118

108 973

123 947

126 484

704

700

704

142 131

141 706

141 817

115

72

24

Balanserat resultat

-52 138

-43 348

-40 964

Summa eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare

90 812

99 131

101 581

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Omräkningsdifferens

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

-91

6 114

179

90 721

105 245

101 760

Långfristiga skulder
Långfristiga leasingskulder

1 278

-

1 880

Skulder till aktieägare

9 865

10 561

10 113

Skulder till närstående parter

5 247

5 455

5 308

Summa långfristiga skulder

16 390

16 016

17 301

Kortfristiga leasingskulder

827

-

799

Leverantörsskulder

300

81

4 837

Övriga kortfristiga rörelseskulder

736

2 605

1 786

1 863

2 686

7 422

108 973

123 947

126 484

Kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Aktiekapital

Överkursfond

Omräkningsdifferens

Balanserat resultat

Summa
Moderbolagets
aktieägare

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Totalt

Ingående balans per den 1
juli 2019

2

30 844

-265

-34 414

-3 883

5 907

2 074

Periodens resultat

-

-

-

-8 249

-8 249

111

-8 139

Övriga poster i
totalresultatet

-

-5 603

-

-

-5 603

-

-5 603

698

115 967

146

-

116 811

-0

498

191

-684

5

96

Utgående balans per den
30 sep 2019

700

141 706

72

-43 348

99 131

6 114

105 245

Ingående balans per den 1
juli 2020

704

141 954

110

-48 095

94 673

-89

94 585

Periodens resultat

-

-

-

-3 558

-3 558

9

-3 549

Förändring i
omräkningsdifferens

0

177

5

-485

-303

-11

-314

704

142 131

115

-52 138

90 812

-91

90 721

SEK, tusental

Emission av aktiekapital
Förändring i
omräkningsdifferens

Utgående balans per den
30 sep 2020
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116 811
101
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Koncernens kassaflödesanalys
Q3
2020

Q3
2019

Q1-Q3
2020

Q1-Q3
2019

Helår
2019

-3 549

-8 249

-10 703

-13 602

-18 096

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

52

-

109

-5 603

-

Återförda avskrivningar och nedskrivningar

53

54

170

157

208

Förändring av kortfristiga fordringar

268

-2 329

1 287

-3 833

-840

Förändring av leverantörsskulder

-974

-53

-4 583

-33

4 784

Förändring av kortfristiga rörelseskulder

-1 155

1 285

-926

2 581

871

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 305

-9 292

-14 646

-20 333

-13 072

-272

-394

-1 381

-599

-1 478

49

2

433

-94

-750

-224

-392

-948

-693

-2 228

Emission av aktier

-0

111 061

-0

125 399

120 859

Förändring av lån

-

435

-197

1 375

1 104

-0

111 496

-197

126 774

121 963

Kassaflöde för perioden

-5 463

101 922

-15 723

105 912

106 664

Likvida medel vid periodens början

98 725

6 354

109 028

2 312

2 312

-90

84

-132

137

-52

93 173

108 361

93 173

108 361

109 028

SEK, tusental

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Periodens resultat

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i anläggningstillgångar
Investeringar i kortfristiga placeringar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Omräkningsdifferenser på likvida medel

Likvida medel vid periodens slut
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Noter till redovisningen
1. Redovisningsstandard och redovisningsgrund

5. Riskfaktorer

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 årsredovisningen 2019, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
denna delårsrapport som i årsredovisningen. Denna delårsrapport har
inte granskats av Bolagets revisorer.

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
årsredovisningen, som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

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 adress är Strandvägen 7A, 114 56
Stockholm, Sverige.

3. Bildande av Koncernen
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.

•
•
•
•
•
•

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

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:
•

•
•
•
•

•

100% ägande I EW PORTUGAL - WAVE ENERGY SOLUTIONS,
UNIPESSOAL LDA., NIPC reg. no. 516138626, ett privat aktiebolag i
Portugal.
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.

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

Finansiell kalender
2021-02-26: Delårsrapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké
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

EWPG Holding AB (publ) | Q3 Report 2020

8

Kontakt
EWPG Holding AB (publ.)
Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, Sverige
Tel: +46-8-420-026-94 (samtal från Sverige)
Tel: +972-3-509-4017 (samtal från andra länder)
Följ oss

info@ecowavepower.com
www.ecowavepower.com
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