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EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power”) är ett

ledande landbaserat bolag för vågenergiteknik som har

utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv

teknik för att omvandla havsvågor till grön elektricitet.

Eco Wave Powers uppdrag är att bidra i kampen mot

klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell

energiproduktion från havsvågor.

EWP betraktas som ”banbrytande ny teknik” av Israels

energiministerium och har betecknats som en ”effektiv

lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har

EWPs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska

regionala utvecklingsfonden och från Europeiska

kommissionens ramprogram HORIZON2020. Bolaget fick

också erkännande av FN när det tilldelades ”Climate

Action Award”, av the Sustainable Markets Initiative av

Prince Charles, Bank of America och the World Economic

Forum.

De största svenska aktieägarna i EWPG Holding AB är AP4

och Skandia Fonder. Eco Wave Power-aktien (ECOWVE)

handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Detta är Eco Wave Power

EWPs viktigaste 
kunder inkluderar:

EWP arbetar mot FN:s 
hållbarhetsmål:

Vågenergi -

Enorm potential

Hamnar Kuststäder Elföretag

Vågenergi kan 
producera
dubbelt så mycket
elektricitet som 
världen 
producerar nu!

Mer än hälften av
världens 
befolkning bor
inom 200 km från
kusten

EWPs teknik 
omvandlar

havsvågor

till elektricitet

Öar och mikronät
Kustsamhällen
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Höjdpunkter 2020

Etablerade ett portugisiskt
dotterbolag med namnet EW
Portugal - Wave Energy Solutions,
Unipessoal lda och påbörjade
licensiering för första 1MW

LOI med hamnen i
Shoreham (Storbritannien)

Ingick ett samarbetsavtal
med Meridian Energy
Australia Pty Ltd.

MOU med MSMART
Technology Co. (Vietnam)

LOI med hamnen i Rio 
Grande (Brasilien)

LOI med hamnen i
Bilbao (Spanien)

EWPs VD Inna Braverman vald som
finalist i Europeiska kommissionens pris
2020 för kvinnliga innovatörer och kom
med i Fast Companys årliga lista över de
mest kreativa människorna i näringslivet

Milstolpar i utvecklingen av EDF-EWP One-
projektet:

1. Slutförde monteringen av den
hydrauliska
energiomvandlingsenheten.

2. SIEMENS slutförde monteringen av
den elektriska delen av EWP-
omvandlingsenheten.

3. Slutförde vågsimuleringstestningen av
den helt integrerade EWP-
konverteringsenheten.

Framträdde på RE:TV av The
Sustainable Markets Initiative, kurerad
av chefredaktör, HRH Prince Charles of
Wales. Programmet visar inspirerande
innovationer och idéer som visar vägen
mot en hållbar framtid. Utvald
tillsammans med 14 banbrytande
företag med fokus på att lösa världens
största utmaningar på Unreasonable
Impact, i samarbete med Barclays.

Nationell vinnare av Energy
Globe Award 2020 (Israel)
och vald som Meaningful
Business 100 leader

LOI med Diamond
Energy (Australien)

Strategiskt samarbete med Painhas
Engineering and Construction

Säkrade ett tekniskt
samordningstillstånd från Tel
Aviv Jaffas kommun för
nätanslutningsarbeten i EWP-
EDF One wave energy-projektet

Gibraltar- EWP tillkännagav
prestandaförbättringar och betydande
kostnadsminskningar i vågsenergi och
började testa kombinerat våg- och solsystem

LOI med hamnar i Dieppe 
och Marseille (Frankrike)

NORRA ISHAVET

STILLA HAVET

INDISKA OCEANEN

ATLANTEN

STILLA HAVET

Projekt

Licensiering

Utmärkelser

20MW koncessionsavtal
i Portugal
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I mitt brev i årsredovisningen för 2019 skrev jag att en av

de viktigaste händelserna under 2019 var bolagets

notering på Nasdaq First North. Detta har lett till en

enorm tillväxt- och expansionsmöjlighet för Eco Wave

Power, men har också uppvisat unika utmaningar som

bolaget måste ta sig igenom.

När jag presenterade våra utmaningar i rapporten för

2019 skrev jag att ”På kort tid har vårt relativt lilla bolag

varit tvunget att anta lämpliga policyer, utöka teamet och

anpassa sig till processen att vara ett börsnoterat bolag

på en utländsk marknad. Dessa lades till i den dagliga

verksamheten med att utveckla och uppgradera EWP-

tekniken, teckna nya partnerskap, konstruera och driva

projekt, upprätthålla och registrera nya immateriella

rättigheter, genomgå långa och komplicerade

licensförfaranden och lägga till nya projekt till bolagets

planer.”

Jag avslutade mitt brev med orden ”2020 kommer att bli

ett fantastiskt år!”

Men när jag ser tillbaka ser jag att den största och helt

oväntade utmaningen saknades på min lista – en global

pandemi – COVID-19. Jag tror inte att någon människa i

hela världen var redo för det 2020 gav oss. 2020 blev

alltså ett mycket ovanligt år och de flesta människor och

företag fick lov att göra betydande förändringar och

justeringar.

Eco Wave Power var inget undantag, eftersom vi blev

tvungna att helt justera våra planer och arbetsprocesser,

för att möjliggöra fortsatta framsteg, trots pandemin.

Å andra sidan tror jag att vi reagerade snabbt i den här

nya situationen genom att komma fram med en tydlig

och ansvarsfull plan, vars främsta mål var att se till våra

anställdas säkerhet, samtidigt som bolagets operativa

mål skulle uppnås. Planen (som kallades EPIC-M) innehöll

fem huvudkomponenter:

a. Efficient remote operation, [effektiv fjärrstyrning], av

drift och underhåll av vårt kraftverk i Gibraltar

b. Progressing the EWP-EDF One project, [utveckla

EWP:s projekt EDF One] vårt projekt i Portugal och

andra.

c. Increasing pipeline projects intake [öka antalet nya

projekt] och utöka bolagets produktutbud.

d. Creating trust among our shareholders, [skapa

förtroende bland våra aktieägare] och samtidigt

förbättra varumärkeskännedomen

e. Minimizing expenses, [minimera kostnader] och

samtidigt stärka bolagets finansiella ställning

Ovan nämnda åtgärder (som beskrivs i detalj i Q2-

rapporten från 2020) gjorde det möjligt för oss att nå flera

betydande milstolpar under detta år, inklusive:

Fortsatt drift och underhåll av Gibraltar-projektet

För att ta hand om våra anställdas säkerhet och anpassa

oss till den nya situationen ändrade vi våra arbetssätt

eftersom vi inte längre kunde skicka personal till Gibraltar

eller till andra platser i våra nya projekt. Trots detta har

vårt kraftverk i Gibraltar fortsatt vara i drift och det

övervakas av Juan, vår lokala kraftverkschef, med

kontinuerlig online-support från vårt teknikteam på

kontoret. Den oavbrutna driften har gjort det möjligt för

oss att påbörja testningen av kombinerad våg- och

solenergiteknologi, samt skapa en djupgående intern

teknikanalys av prestandan för vårt vågenergisystem i

Gibraltar, vilken pekar på prestandaförbättringar och

betydande kostnadsminskningar för projektet.

Utveckling av projektet EWP-EDF One i Israel

Våra projekt är mestadels B2G (Business to Government),

[affärer mellan företag och myndigheter]. Som man kan

förstå var de flesta myndigheter inriktade på att hantera

Coronavirus-krisen vilket orsakade förseningar av vissa

projektcertifieringar, tillstånd och byggnadsarbeten, vilket

i sin tur orsakade en allmän försening av våra leveranser.

Vi lyckades dock hålla ställningarna och gjorde stora

ansträngningar för att arbetet skulle fortsätta, även under

svåra tider.

Under året som gått, har EWP-EDF-projektet fått två

tekniska samordningstillstånd, för installation av cement

och flottörer på vågbrytaren samt prestandan för

nätanslutningsarbetena, vilket är första gången i Israels

historia som vågenergi officiellt kommer att ansluta till

det nationella elnätet.

Vi har även slutfört konstruktionen och “övningskört” Eco

Wave Power energiomvandlingsenhet och påbörjat

nätanslutningsarbeten.

Vd har ordet
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När jag skriver den här rapporten avslutar vi vågbrytarens

förstärkningsarbeten för att möjliggöra en säker

anslutning av flottörerna.

Det gläder mig att jag redan kan se mållinjen för detta

projekt, eftersom det enda arbetet som återstår är att

slutföra konstruktionen och installationen av flottörerna

(med relevanta delsystem), flytta

energiomvandlingsenheten från monteringsplatsen till

installationsplatsen och ansluta omvandlingsenheten till

flottörerna, medan arbetet med nätanslutningen slutförs.

När hela systemet har installerats, påbörjar vi

kalibreringen av vårt nya automatiserings- och styrsystem

som förväntas visa uppgraderad prestanda.

Jag tror att EWP-EDF One-projektet kommer att bli

ytterligare ett bevis på att vågenergi är möjligt och jag ser

fram emot att få se det i funktion.

Koncessionsavtal för 20MW och framsteg med

licensiering för Portugal-projektet

Även om reseförbud gjorde det svårt att bedriva

verksamhet som vanligt under 2020, kunde Eco Wave

Power teckna ett koncessionsavtal för 20MW med APDL,

med målet att påbörja licensiering för en installerad

kapacitet på 1MW, som ett första steg, på grund av

kortare licensieringstid för en sådan storleksordning.

För att främja licensiering av detta projekt registrerade

vårt bolag ett nytt bolag under namnet EW Portugal –

Wave Energy Solutions, Unipessoal lda, ett helägt

dotterbolag i Porto, Portugal. Vi tillkännagav också ett

strategiskt samarbete med Painhas Engineering and

Construction Company för teknisk support för

licensieringen av 20MW-projektet i Portugal. Painhas

förväntas handha en väsentlig del av det tekniska stöd

som behövs för de officiella licensförfarandena för det

planerade vågenergiprojektet i Portugal. När licensiering

har erhållits kommer parterna att arbeta för ett fortsatt

samarbete för genomförandet av projektet.

Betydande ökning av våra nya projektplaner

För att möjliggöra en ökning nya projektplaner, samtidigt

som vi fortfarande har restriktioner på plats, vidtogs

åtgärder för att säkerställa att alla anställda kan arbeta på

distans och är utrustade med lämpliga verktyg för att

kunna delta i onlinemöten. Vi införde även nya

försäljnings- och affärsutvecklingsstrategier och dessa

förklarades för alla anställda som arbetar med

affärsutveckling och marknadsföring, för att möjliggöra

snabb anpassning till den nya situationen och för att

kunna slutföra nya affärer på distans.

Jag är väldigt nöjd med hur snabbt våra anställda tog till

sig de nya arbetssätten, vilket resulterade i att vi ökade

våra totala nya projektplaner från 190 MW till 262,7 MW i

slutet av 2020, med nya Letters of Intent

[avsiktsförklaringar] som visar intresse för nya projekt

baserade på Eco Wave Power-teknologi i Storbritannien,

Australien, Spanien, Portugal, Brasilien och andra platser

runt om i världen.

Som jag ser det visar detta ett växande globalt åtagande

och intresse för Eco Wave Power-teknologi.

Utökning av bolagets produktutbud

Under det här året har vi även framgångsrikt påbörjat en

utökning av bolagets produktutbud. I vår årsredovisning

för 2019 meddelade vi att vårt bolag planerar att utöka

sitt produktutbud genom att erbjuda fler produkter och

tjänster för projektutveckling.

En av tjänsterna som presenterades i årsredovisningen

var att börja med genomförbarhetsstudier för våra

potentiella kunder, vilket kommer att ge mervärde för

kunden och extra intäktsflöde till bolaget.

Jag kan nu bekräfta att vi har uppnått detta mål, genom

att det första avtalet för MOU and Feasibility Study

[samförståndsavtal och genomförbarhetsstudie]

undertecknades av MSMART Future Technology i Vietnam

och arbete med flera ytterligare sådana avtal pågår.

Dessutom utökar vi vår produktportfölj ytterligare genom

utvecklingen av vår nya förebyggande-prediktiva och

korrigerande smarta programvara Wave Power

Verification (WPV). Så fort vi har slutfört utvecklingen av

programvaran lägger vi till den i vår produktportfölj och

detta positionerar Eco Wave Power inte bara som en

teknikleverantör utan också som världsledande inom

egenutvecklad programvara för hela branschens tillväxt.

Vi planerar att lansera programvaran för användning av

tredje parter, såsom andra vågenergiutvecklare, liksom

relevanta forskningsinstitutioner och ledande universitet,

genom unika licensavtal. Vi är övertygade om att

produktionen av ren el från vågor är ett viktigt segment i

kampen mot klimatförändringar och ser fram emot att

bidra till sektorns snabba utveckling och

kommersialisering.

Förbättrad varumärkeskännedom och erkännande av

Eco Wave Powers innovativa teknologi

En annan mycket viktig aspekt för oss, speciellt under den

här pandemin, men även i allmänhet, är att på ett tydligt

och ansvarsfullt sätt, försäkra våra aktieägare om att vi

vidtar alla lämpliga åtgärder för att nå våra operativa mål.

Som en konsekvens har vi behållit Solberg som vår IR-

konsult och upprättat en ny kommunikationsplan som

förväntas förbättra vår varumärkeskännedom, samtidigt

som vi skapar bättre kommunikationskanaler med våra

högt värderade befintliga och nya aktieägare.

En av punkterna i en sådan plan var att ändra företagets

tickersymbol på Nasdaq First North till ”ECOWVE”.

Den nya symbolen är enligt min mening lätt att hitta,

samtidigt som den reflekterar varumärket Eco Wave

Power på ett tydligare sätt. Dessutom, i det förestående

EGM, planerar vi att ändra bolagets namn (som för

närvarande är EWPG Holding AB) till Eco Wave Power

Global – ett namn som återspeglar vår kärnverksamhet

och vår resa på ett bättre sätt. Vi har också lanserat ett

månatligt nyhetsbrev och påbörjat ett program med att

skicka återkommande uppdateringar till våra aktieägare

och marknaden med pressreleaser och andra metoder

som är tillgängliga för oss.

“Världen satsade hela 501,3 miljarder 

USD på minskade koldioxidutsläpp 

under 2020 och slog föregående år 

med 9% trots den ekonomiska 

störningen som COVID-19-pandemin 

orsakade. Jag tror verkligen att detta 

är ett gott tecken för hela branschen 

för förnybar energi.”
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Vi hoppas att detta kommer att stärka kontakten mellan

oss och våra aktieägare, samtidigt som våra operativa

steg anpassas till information från marknaden.

Samtidigt kan vi se att kunskapen om och erkännandet av

vår teknik växer och tilldrar sig intresse. I år utsågs vår

innovativa teknik till vinnare av Energy Globe Award och

vi erkändes av Sifted.eu som en av de ”europeiska

teknikpionjärerna som formar den post-pandemiska

världen”. Dessutom fick vi Green Innovation Award av UK

Department of International Trade.

Eco Wave Power har även blivit inbjudna att ansluta sig till

14 andra ledande entreprenörer från Storbritannien och

Europa för den allra första virtuella iterationen av

Unreasonable Impact programme, som syftar till att

påskynda tillväxten av deras företag. Unreasonable

Impact är ett innovativt flerårigt partnerskap med

deltagare från många länder, mellan Barclays och

Unreasonable Group, för att lansera världens första

globala nätverk som fokuserar på att skala upp

företagslösningar, vilket kommer att hjälpa till att anställa

tusentals människor världen över i den framväxande

gröna ekonomin.

Dessutom har Meaningful Business, en global plattform

för ledare som kombinerar vinst och syfte, erkänt Eco

Wave Power som en Meaningful Business 100 (MB100)

leader för 2020 och Eco Wave Power var med i det första

urvalet för årets Falling Falls Science Breakthrough i

kategorin Engineering and Technology. Vi blev också

oerhört hedrade av att presenteras på RE:TV av

Sustainable Markets Initiative, som leddes av

chefredaktören, Hans Kungliga Höghet, Prince Charles of

Wales. De visar inspirerande innovationer och idéer som

pekar mot en hållbar framtid. Ett annat fantastiskt

ögonblick för oss under 2020 var när Fast Company

publicerade en artikel som löd: ”Ingenjörer har försökt

göra havsvågor till en energikälla i årtionden. Hennes

företag har äntligen kommit på hur.”

Jag måste verkligen säga att det här året inte var lätt för

någon av oss, och sådana här erkännanden stärker

verkligen både mitt team och mig själv och visar oss att vi

rör oss i rätt riktning.

Minimera expenses, [minimera kostnader] och

samtidigt stärka bolagets finansiella ställning

Det sista steget i vår plan för år 2020 gällde ekonomin.

Även om vårt bolag har tillräckligt med kapital och

finansiella resurser för fortsatt drift är konsekvenserna av

Coronaviruset fortfarande svåra att överblicka och det ser

ut som att det kan bli en långvarig process.

Som en konsekvens, för att säkerställa vår finansiella

situation på lång sikt, granskade vi våra kostnader och

kunde minska några av dem under detta år. Samtidigt har

vi arbetat för att stärka bolagets finansiella ställning. Vårt

affärsutvecklingsteam har ansökt om flera stora anslag

som syftar till att stödja Eco Wave Powers FoU-

ansträngningar, samt bolagets kommersiella

lanseringsplan. Om vi skulle beviljas dessa anslag skulle

de medföra betydande värde för Eco Wave Powers

aktieägare och för vår kommersialiseringsprocess.

Dessutom arbetade vi hårt under 2020 på inlämnandet av

det konfidentiella utkastet av registreringsformuläret till

Securities and Exchange Commission (”SEC”) avseende

den föreslagna noteringen av våra stamaktier på Nasdaq

US.

Inför 2021

Under 2021 fortsätter vi med vår plan för att slutföra

genomförandet av EWP-EDF One-projektet. Det här

projektet är viktigt för oss eftersom det kommer att

medföra två värdefulla aspekter, certifiering av EWP-

teknologin av EDF, en av de största elproducenterna i

världen, och en betydande uppgradering av EWP-

teknologin av EDF Renewables IL:s experter, vilket

möjliggör längre driftstid, mindre underhåll och en ännu

effektivare energiproduktion för att ge EWP-projekten

förbättrad internränta och högre avkastning på

investeringen.

Efter slutförandet av EWP-EDF One-projektet, planerar

bolaget att gå vidare med sin första installation i

kommersiell skala på en plats med kompatibla vågor och

ekonomiska förutsättningar för vår teknologi.

Som tidigare nämnts medförde vår börsnotering att vi

fick in tillräckligt med kapital för att genomföra ett projekt

i kommersiell skala. Som en konsekvens, för att

möjliggöra snabbare genomförande av projekt, har vi

ansökt om flera anslag för att få finansiering och uppnå

ytterligare möjligheter att genomföra projekt, medan vi

också fortsätter med arbetet på vårt konfidentiella utkast

till registreringsformuläret till Securities and Exchange

Commission (”SEC”).

Jag vill avsluta med att säga att även om pandemin har

ändrat många planer, verkar det som om den också

fungerat som en katalysator för att minska

koldioxidutsläpp. Världen investerade oöverträffade

summor i koldioxidsnåla tillgångar 2020, från förnybara

energikällor till renare transporter, från energilagring till

elvärme. En analys av storleksordningen på ”investeringar

för energiövergång”, sammanställd av BloombergNEF

(BNEF), visar att världen satsade hela 501,3 miljarder USD

på minskade koldioxidutsläpp under 2020 och slog

föregående år med 9% trots den ekonomiska störningen

som COVID-19-pandemin orsakade. Jag tror verkligen att

detta är ett gott tecken för hela branschen för förnybar

energi.

Jag avslutar mitt brev med att säga att jag hoppas att

2021 blir ett år fullt av bara positiva överraskningar för

världen och positiva framsteg för vårt bolag. Vi har alla

gått igenom ett jobbigt år men nu är det dags att förena

våra ansträngningar och arbeta tillsammans för att vår

befolkning och vår planet ska kunna återhämta sig.

Jag tror verkligen att Eco Wave Power kan spela en

betydande roll i en sådan återhämtning.

Inna Braverman, VD

Stockhjolm, maj 2021

“Vi har alla gått igenom ett jobbigt år 

men nu är det dags att förena våra 

ansträngningar och arbeta 

tillsammans. Jag tror verkligen att Eco 

Wave Power kan spela en betydande 

roll i en sådan återhämtning.” 
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Ett år med Covid

För att uttrycka det milt har 2020 varit ett utmanande år.

Den globala Corona-pandemin har förändrat dagliga

rutiner och vårt sätt att leva och arbeta drastiskt. Bristen

på internationella resor, nedstängningar, restriktioner

och oförmågan att samlas på grund av pandemin har

drastiskt påverkat alla aspekter av samhället, inklusive

energisektorn.

Samtidigt, under nedstängningar, började vi plötsligt få

bilder av klar himmel och vatten över planeten, vilket ger

en glimt av hur det kan se ut om vi tar bättre hand om

vår planet.

Enligt FN är energi den dominerande bidragsgivaren till

klimatförändringen och står för cirka 60% av de totala

globala utsläppen av växthusgaser1. Men på grund av

pandemins utbrott minskade efterfrågan på energi

världen över med nästan 4% 2020, medan de globala

energirelaterade koldioxidutsläppen minskade med 5,8%,

vilket är den största årliga minskningen i procent sedan

andra världskriget.

I absoluta tal motsvarar minskningen av utsläpp på

nästan 2 miljarder ton koldioxid som skett det senaste

året ungefär att ta bort alla EUs utsläpp. Särskilt fossila

bränslen minskade dramatiskt, med efterfrågan på olja

sjönk med 8,6% under året och kol med 4%2.

Vi tror att minskningen i produktion av energi från

traditionella energikällor som olja och kol har bidragit

och kommer att fortsätta att bidra till accelerationen av

sektorn för förnybar energi, eftersom världen vill

återhämta sig från COVID-19 på ett grönt sätt.

Tillväxt i energisektorn

Den globala energiproduktionen förväntas se en fortsatt

tillväxt. Även om den globala befolkningen förväntas växa

med cirka 25%, från 7,4 miljarder människor idag till 9,2

miljarder människor 2040, förväntas den globala

ekonomiska produktionen nästan fördubblas under

samma tidsperiod. För att sätta detta i perspektiv; om

den globala efterfrågan på energi växer lika snabbt som

beräknad BNP kan energiefterfrågetillväxten bli omkring

fyra gånger den beräknade mängden. Den största delen

av tillväxten kommer att ske i länder utanför OECD, med

Indien och Kina i spetsen. Efterfrågan förväntas öka med

omkring 40% i den här delen av världen. En sådan ökning

av energiefterfrågan motsvarar den energimängd som

används i Amerika idag3.

Tillväxtmarknader i länder utanför OECD kommer i allt

väsentligt att stå för all tillväxt i energiefterfrågetillväxten,

främst på grund av växande ekonomier och ökad

levnadsstandard. År 2030 kommer världens ekonomiska

medelklass troligen att ha vuxit från tre miljarder till fem

miljarder människor.

Trender inom förnybar energi och vågenergi
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Förutom en avsevärt växande medelklass kommer en

fortsatt urbanisering att leda till kraftigt förbättrad

levnadsstandard. Människor i många utvecklingsländer

kommer att starta moderna företag i större skala och öka

den industriella efterfrågan. Dessutom kommer en ökad

tillgång till bilar, apparater och bostäder med

luftkonditionering att bidra till en ökad energiförbrukning.

Ökningen av efterfrågan på elektricitet kommer i första

hand att driva ökningen av energiförbrukningen. Mänsklig

aktivitet är fortfarande beroende av tillförlitlig leverans av

el. Den globala efterfrågan på el kommer att öka med

60% mellan 2016 och 2040. Precis som den totala

energiförbrukningen kommer den ökande efterfrågan på

elektricitet att ledas av länder utanför OECD.

Energiefterfrågan i dessa länder förväntas nästan

fördubblas under den tidsperioden4.

Global övergång till förnybar energi

Förnybar energi är ren energi som genereras från

naturliga processer som ständigt fylls på, inklusive solljus,

geotermisk värme, vatten, vind, tidvatten och olika former

av biomassa. Sol- och vindkraft är två av de snabbast

växande energitillgångarna. Tillsammans förväntas dessa

sektorer växa med omkring 400% fram till 2040. Vilket

innebär att den sammanlagda andelen av sol- och

vindkraft till den globala elförsörjningen sannolikt

kommer att tredubblas fram till 2040. Ökningen i

produktion från förnybara energikällor skulle bidra till att

sänka koldioxidintensiteten från levererad elektricitet

med mer än 30%5.

Samtidigt som ökningen av den globala

energiförbrukningen måste uppfyllas finns det ett behov

av minskade föroreningar från energisektorn. Om inte

den globala uppvärmningen begränsas, kommer

medeltemperaturen på jorden år 2021 att överstiga

medeltemperaturen år 1900 med mer än 2 grader

Celsius, enligt IPCC, FN:s klimatpanel. I det fall målet om 2

grader Celsius inte uppfylls finns det en betydande risk att

världens klimat och ekosystem kommer att stå inför

oåterkalleliga konsekvenser6.

Scenariot har resulterat i flera politiska ansträngningar att

ta ansvar och ge lösningar för en hållbar framtid. Dessa

politiska ansträngningar är en starkt bidragande faktor till

den ökande efterfrågan på förnybar energi. Politiska

initiativ omfattar, men är inte begränsade till:

• Klimatavtalet i Paris som avtalades vid FN:s årliga

klimatkonferens 2015. Genom att underteckna avtalet

går länderna med på att vidta specifika åtgärder för

att minska utsläppen och bromsa den globala

uppvärmningen7. Hittills har 185 av 197 parter i

konventionen ratificerat avtalet8.

• EU:s klimat- och energimål fastställer att utsläppen av

växthusgas 2030 ska ha minskats med 40% i slutet av

2030 jämfört med 1990. År 2030 ska 27% av den

sammanlagda energiförbrukningen komma från

förnybara energikällor.

• Kina har åtagit sig att se till att år 2030 ska 20% av

deras totala energiförbrukning komma från förnybara

energikällor. År 2017 avsatte den kinesiska regeringen

cirka 320 miljarder EUR som ska investeras i förnybar

energi fram till slutet av 2020. Detta var ett initiativ för

att påskynda övergången från användning av kol till

förnybara energikällor. Cirka 38 miljarder EUR har

öronmärkts enbart för investeringar i tidvatten- och

geotermisk energi9.

• Indien har satt upp mål för att väsentligt utöka

kapaciteten från förnybara energikällor. Det

uppskattas att 57% av Indiens totala

energiförbrukning kommer att genereras från

förnybara energikällor år 202710.

“Enligt U.S. Federal Energy Regulatory

Commission uppskattades att 

förnybar energi utgjorde 57% av nya 

kapacitetstillägg i USA under första 

halvåret 2020.”
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Billigare teknik för förnybar energi, digitala applikationer

och elektricitetens allt större roll är en avgörande

kursändring. Den är central för att uppfylla många av

världens mål för hållbar utveckling. Drivkraften inom

energisektorn är positiv, men energisektorn ensam

kommer inte att leverera de utsläppsminskningar som

krävs i Parisavtalet. Den kan heller inte uppfylla strävan

efter mål 7 för hållbar utveckling. Politik fortsätter att

vara avgörande för den förnybara energins framtid.

Värme-, el- och transportsektorerna står tillsammans för

80% av den globala sammanlagda slutliga

energiefterfrågan.

För att uppfylla långsiktiga klimat- och andra

hållbarhetsmål måste utvecklingen av förnybar energi i

dessa sektorer påskyndas. Om framstegen fortsätter i

den för närvarande beräknade takten kommer förnybara

energikällor att bara stå för cirka 18% av den slutliga

energiförbrukningen fram till 2040. Detta ligger långt

under Internationella energiorganets (IEA) riktmärke för

ett hållbart utvecklingsscenario, där andelen förnybar

energi i den slutliga energiförbrukningen är 28%. Om

regeringar inför åtgärder för att hantera politiska och

lagstiftande osäkerheter samt utmaningar för

nätintegrering och finansiering före 2020, kan tillväxten

inom förnybar energi påskyndas. Om utbyggnaden av

förnybar energi påskyndas kommer Kina, EU, Indien och

USA tillsammans att stå för nästan två tredjedelar av den

potentiella tillväxten. Som ett resultat kan tillväxten av

förnybar kapacitet uppgå till 1,3 TW under perioden

2018–2023, vilket leder den förnybara elsektorn på helt

rätt spår för att kunna uppfylla långsiktiga klimat- och

hållbarhetsmål11.

Vindkraft och solenergi är två etablerade förnybara

energikällor. De har kontinuerligt lyckats med att sänka

energikostnaden per producerad kilowattimme (kWh). I

kombination med flera politiska insatser har dessa

förnybara energiresurser blivit attraktiva för investerare

ur ett finansiellt perspektiv. Möjligheten till långsiktig

avkastning är högre jämfört med fossila bränslen. Under

2017 rekommenderade Norwegian Sovereign Wealth

Fund, världens största statliga fond, den norska

regeringen att avyttra alla fondens innehav i olje- och

gasföretag. De innehaven uppgick till cirka 300 miljarder

kronor12. AXA, en av världens största försäkringsgrupper,

meddelade avyttringar av innehav i koltillgångar

motsvarande cirka 6,7 miljarder kronor13,14. De svenska

pensionsfonderna arbetar aktivt för att avyttra och välja

bort företag som påverkar miljön negativt. Fjärde AP-

fonden har använt strategier inklusive lågkoldioxid för att

minimera miljörisken i sina investeringar15 och Andra AP-

fonden har använt analys av finansiella miljörisker. Detta

har lett till att fonden har avyttrat 250 av sina innehav på

grund av finansiella miljörisker16.
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Effekten av Covid-19 på sektorn för 
förnybar energi

Den fullständiga omfattningen av COVID-19s inverkan på

den globala energisektorn är ännu inte känd. På lång sikt

verkar det dock som om COVID-19 kommer att ha en

positiv inverkan på förnybar energi och fungera som en

katalysator för minskat beroende av fossila bränslen.

Trots störningar orsakade av pandemin accelererade

tillväxten av förnybara energikällor under 2020 med en

ökning om 50% av deras totala andel av energisektorn

jämfört med 201917.

U.S. Federal Energy Regulatory Commission uppskattade

att förnybar energi utgjorde 57% av nya kapacitetstillägg i

USA under första halvåret 202018.
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Investeringar i förnybar energi

Den globala marknaden för förnybar energi värderades

till 1 406 miljarder USD år 2016 och beräknas uppgå till

ett värde av 2 153 miljarder USD år 2025. Det senaste

decenniet har sett en trend med betydande globala

investeringar i förnybar energiteknik. Mellan 2010 och

2019 uppskattades de globala investeringarna till 2,6

biljoner USD i ny kapacitet för förnybar energi (exklusive

vattenkraft), motsvarande cirka 1,2 terawatt19.

Tillväxten inom förnybar energi har till stor del drivits av

investeringar i koldioxidsnåla tillgångar under 2020. Ett

nytt, brett mått på ”energiövergångsinvesteringar”,

sammanställt av BloombergNEF (BNEF), visar att världen

investerat en rekordsumma om 501,3 miljarder USD (+9%

från året innan) till att minska beroendet av fossila

bränslen under 2020.

En geografisk uppdelning av BNEF:s uppgifter om

energiövergångsinvesteringar visar att Europa stod för

den största delen av de globala investeringarna, 166,2

miljarder USD (en ökning med 67%). Europas

imponerande resultat drivs av ett rekordår för

elfordonsförsäljning och 2020 är det bästa året för

investeringar i förnybar energi sedan 201220.

Investeringarna i förnybar energi ökade 10% i Japan till

19,3 miljarder USD, 177% i Storbritannien till 16,2

miljarder USD och 221% i Nederländerna till 14,3

miljarder USD. Spanien ökade med 16% till 10 miljarder

USD, Brasilien med 23% till 8,7 miljarder USD, Vietnam

med 89% till 7,4 miljarder USD, Frankrike med 38% till 7,3

miljarder USD och Tyskland med 14% till 7,1 miljarder

USD21.

Andra marknader ökade investeringarna med totalt 3

miljarder USD inkluderade Taiwan, Australien, Sydkorea,

Polen, Chile, Turkiet och Sverige. Fortsatt tillväxt av

investeringar förväntas, med investeringar som förväntas

växa med 40% och uppgå till ett värde av cirka 436

miljarder USD år 2025, upp från 311 miljarder USD

201922.

Under 2020 tog framstående ledare och regeringar

tillfället i akt och åtog sig att ytterligare bekämpa

klimatförändringar och främja hållbar teknik.

I USA, den näst största energimarknaden i världen,

undertecknade president Biden en verkställande order

för att få USA att återanslutas till Parisavtalet. Dessutom

lovade han under sin valkampanj att hans administration

skulle sätta ett mål att minska de amerikanska utsläppen

till netto-noll ”senast 2050”23.

Till och med specifikt stöd för havsenergi är nu

tillgängligt, med 22 miljoner USD i nya

finansieringsmöjligheter för vågteknologisk forskning och

utveckling som erbjuds av USAs energiministerium

202024. Detta kommer i kölvattnet av DOEs rapport

“Powering the Blue Economy™: Exploring Opportunities

for Marine Renewable Energy in Maritime Markets”, som

beskriver havets potential och tidvattenenergimöjligheter

i USA.

Dessutom har the Rockefeller Foundation förbundit sig

att investera 1 miljard USD under de närmaste tre åren

för att katalysera en mer inkluderande, grön

återhämtning från Covid-19-pandemin25 och i juni 2020

lanserade EU ett 750 miljarder EUR COVID-19

återhämtningspaket, varav 37% ska avsättas till

klimatvänliga åtgärder som förbättrar

energieffektiviteten, minskar beroendet av fossila

bränslen och investerar i att bevara och återställa

naturen26.

EU: s nya klimat- och energimål säger att

växthusgasutsläppen till 2030 ska minskas med 55% i

slutet av 2030, jämfört med 199027. Dessutom förväntas

32% av EUs totala energiförbrukning 2030 komma från

förnybara energikällor28.

Men även om drivkraften för förnybar energi är positiv,

för att möta långsiktiga klimat och andra hållbara mål,

måste den globala utvecklingen av förnybar energi

påskyndas ytterligare och införliva innovativ teknik och

förnybara energikällor.

Betydande resurser satsas redan över hela världen för att

bygga ut energiproduktionen från förnybara energikällor,

men enligt Internationella byrån för förnybar energi

(IRENA) behöver andelen förnybara energikällor över hela

världen fördubblas 2030 för att världen ska kunna

uppfylla Parisavtalets mål (nämnda ovan).

Detta kommer att kräva tio biljoner USD av den

nuvarande globala investeringen i fossila bränslen

omdirigeras till förnybara energikällor och den årliga

investeringen i förnybara energikällor måste öka från 329

miljarder USD i slutet av 2018 till 737 miljarder USD år

2030.

Om detta skulle bli verklighet kommer förnybar energi att

kunna leverera 57% av den globala energin år 2030, en

ökning med 26% från idag29.

Ingen förnybar energikälla har förmågan eller kapaciteten

att ensam ersätta fossilt bränsle och lösa världens

energiförbrukningsbehov. För att helt ersätta fossila

bränslen behöver världen producera energi från olika

förnybara energikällor. Genom att kombinera solenergi,

vind- och vattenkraftkällor kan den globala

energiförbrukningen tillgodoses på ett effektivt sätt.

Enligt Renewables 2018 Global Status Report (REN21) står

den fossila bränsleförbrukningen globalt för 79,5% av den

totala andelen av energiförbrukningen, följt av förnybara

energikällor med 18,2%. Om de senaste framstegen inom

sektorn för förnybar energi beaktas kan klyftan mellan

fossil bränsleförbrukning och den förnybara marknaden

minskas inom en snar framtid.
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Dessutom ligger de flesta storstäder nära kusten, där

åtta av de tio största städerna i världen ligger vid

kusten34. Den nuvarande befolkningstillväxten och det

migrationsmönster vi har ser allt fler människor som

lämnar det urbana inlandet för livet i städerna och det

gör vågenergi till en allt attraktivare källa för

energiproduktion.

Möjligheterna växer allteftersom vågenergiområdet

utvecklas. Den framgångsrika utvecklingen av vågenergi

på den europeiska vågmarknaden kan producera 188

GW (10%) av Europas elektricitetsbehov år 205035. För

att detta ska bli verklighet måste en framgångsrik

utveckling och drift av nya våggenereringssystem

planeras för 2022–2040. I 2019 års gröna kontrakt för

EU identifierade Europeiska kommissionen att den blå

ekonomin spelar en central roll när det gäller att mildra

och anpassa sig till klimatförändringar.

För att få fart på den blå ekonomin i EU lanserade

Europeiska kommissionen och Europeiska

investeringsfonden en blå investeringsfond på 75

miljoner EUR som erbjuder finansiering till aktiefonder

som strategiskt riktar sig till och stödjer företag och

teknik inom sektorn för blå ekonomi36. I takt med att

man letar efter fler källor till förnybar energi ser

regeringar och företagare våra hav och vågenergin

alltmer som en källa till ren energi.

Vågenergins potential

Idag domineras det förnybara energilandskapet av

solenergi och vindkraft som har haft en betydande tillväxt

under det senaste decenniet.

De är stora men intermittenta källor till förnybar energi

som är mycket beroende av vår komplexa och

mångfaldiga globala miljö. Till exempel kan solenergi inte

producera energi på natten och det finns väldigt få

platser runt om i världen som är blåsiga dygnet runt. Det

finns också många länder i världen som har lite sol och

mycket vind, tvärtom eller lite av varje. Därför kommer

världen för att framgångsrikt kunna göra övergången till

en utsläppsfri framtid att behöva använda en mängd

olika förnybara energikällor som är anpassade till varje

lands specifika klimat och miljö. Följaktligen finns det idag

ett klart behov av att ta till sig nya förnybara energikällor

tillsammans med mer etablerade, för att låta världen

producera större mängder förnybar energi från sina

tillgängliga resurser.

En sådan resurs är haven som täcker 71% av ytan på vår

planet och som är en rik källa till förnybar energi. Enligt

Intergovernmental Panel on Climate Change kan våra hav

producera dubbelt så mycket energi som världen

producerar idag30 med en möjlig uppskattad global

energiproduktion från vågorna på 29 500 TWh med

elektricitet31.

150

0250

350

Källa: https:/academc.oup.com/ce/article/2/1/10/4924611
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Vågenergi är en rik förnybar energikälla som har flera

väsentliga fördelar jämfört med andra förnybara

energikällor, till exempel är den tillgänglig på natten. På

många platser med vågor runtom i världen kan det

produceras energi dygnet runt. En annan fördel med

vågenergi är att den innehåller stora mängder kinetisk

energi, eftersom den är 832 gånger så tät som luft och

därmed har mycket mer kinetisk energi, vilket gör att

större energi kan produceras av mindre

produktionsanordningar32, vilket tar upp mindre

utrymme.

En av de största fördelarna med vågenergi är att

möjliggör kraftproduktion i närheten av

befolkningscentrum. Nästan 2,4 miljarder människor,

omkring 40% av den globala befolkningen, bor inom 100

km från kusten33.
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Source: https://waveenergyconversiontamu15.weebly.com/theory-of-wave-energy--availability.html

Wave power variations relative to proximity of WEC  to the shore
Konkurrens och konkurrenter

Flera olika metoder har utvecklats för att avskilja energi

genom vågenergiomvandlare. Hittills har sex

huvudsakliga olika typer av vågenergiomvandlare

utvecklats. Dessa omfattar: Dämpare, punktabsorberare,

oscillerande vågsvallskonverterare, oscillerande

vattenpelare, övertäckande/terminatorandordning och

nedsänkt tryckskillnad. De flesta av dessa tekniker har

installerats till havs på grund av att man har trott att det

där finns mer betydande våghöjder.

På jakt efter den höga energipotentialen som finns i

offshore-vågor har flera vågenergiutvecklare haft sina

system till havs. Dessa system har fått kämpa med

kommersialiseringen på grund av:

• Höga kostnader: De CAPEX som är förknippade med

system till havs är höga, eftersom det är höga

implicita kostnader för installering, underhåll och

anslutning till dessa systems elnät. Eftersom deras

utplacering till havs kräver användning av fartyg,

dykare, kraftledningar under vattnet och förtöjning

under vattnet.

• Låg tillförlitlighet: Havsklimatet offshore är ofta

extremt hårt och kan medföra vågor så höga som

tjugo meter. Stationära maskiner tillverkade av

människor kämpar för att klara av dessa förhållanden

under långa perioder. Därför misslyckades till slut de

system till havs som placerades ut av den skotska

vågutvecklaren Pelamis och den australiska

utvecklaren OCEANLINX.

• Svårt att försäkra system till havs: De höga

kostnaderna och den låga tillförlitligheten som

förknippas med offshore-vågenergisystem har skapat

problem med att skaffa försäkringar för kraftverken

för offshore-vågenergi.

• Negativ miljöpåverkan från system till havs:

Miljöorganisationerna har stort inflytande när det

gäller införandet av ny teknik. Många har dock

protesterat mot utplaceringen av vågenergisystem till

havs eftersom många av dem kräver förtöjning vid

havsbotten, vilket stör lokala marina livsmiljöer och

potentiellt hindrar den marina migrationen.

Till följd av svårigheterna med offshore-konkurrenterna

inom vågenergisektorn har Eco Wave Power beslutat att

använda sig av ett annat tillvägagångssätt och installera

sina system i onshore- och kustnära miljö och fästa dem

på marina konstruktioner, till exempel vågbrytare.

Flera nya studier inom vågenergisektorn kan användas

för att stödja Eco Wave Powers strategi. I figuren nedan

kan vi till exempel se att även om den maximala

vågkraften är högre till havs, är den användbara

kraftnivån i offshore och kustnära miljöer praktiskt taget

densamma på grund av följande:

I djupt vatten kan vågorna röra sig i nästan alla riktningar,

vilket gör det svårt att utvinna energi. När de närmar sig

kusten vänder de sig mot den, så vågenergiomvandlare

placerade på kustnära platser möter nästan alltid vågor

från samma riktning. Detta ökar avsevärt den mängd

energi som kan avskiljas.

Offshore

Offshore Kustnära På land

Kustnära

På land

Vågkraft

Max.

Genomsnitt

Exploaterbart

Vågkraftsvariationer relativt vågenergiomvandlarens närhet till kusten
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Dessutom är vågprofilerna vanligtvis mildare närmare

kusten: maximala våghöjder i kustnära områden är

närmare genomsnittliga våghöjder – vilket innebär att

vågenergiomvandlare i kustnära områden tenderar att

stöta på mer stabila havstillstånd – vilket ger

vågenergiresurser som är mycket exploaterbara jämfört

med platser till havs.

Under de senaste åren uppträdde Eco Wave Power i olika

studier, som kan fungera som stöd för Eco Wave Power

onshore / nearshore-metoden. Till exempel en studie av

Dr Peter Harrop fann att intresset för vattenkraft ökar

igen samtidigt som det kommer in större order37. Den

nya vitaliteten handlar främst om att undvika enorm

infrastruktur och placera ut enklare enheter särskilt i

havet. Slutligen uppfyller marknadsföringsledda

strategier nya behov, särskilt i ett stort antal fall där

elkostnaderna inte är avgörande. Han nämnde också Eco

Wave Power i sin detaljerade studie som en av de mest

dominerande teknikerna och ger en djupgående teknisk

analys. I studien förutspår han att marknaden kommer

att öka till minst 100 miljarder USD.

Dessutom fastställde en ny studie av UMT (Universiti

Malaysia Terengganu) att den hydrauliska

omvandlingsmekanismen som används av Eco Wave

Power är den mest lämpliga kraftuttagsmekanismen för

att omvandla vågenergi till användbar el.

Hydrauliskt kraftuttagssystem har betydande fördelar på

grund av dess utmärkta egenskaper och lämplighet för

lågfrekventa och stora effektdensitetsvågor.

Rapporten, med titeln "Innovation Outlook, Ocean Energy

Technologies", säger att av den oscillerande kategorin av

vågenergiomvandlare är den största andelen

punktabsorbenter, såsom Eco Wave Powers

vågenergiteknik på land, och att framtida prognoser

pekar mot att punktabsorberare kommer att dominera

vågenergisektorn39.

Enligt rapporten är ”Punktabsorbent den teknik som har

testats och distribuerats med de mest operativa

projekten i vattnet. Detta beror delvis på deras universella

natur, eftersom de kan skalas ner till mycket små, få kW,

specialbyggda projekt upp till storskaliga enheter på 1

MW.”40

Som ett resultat har punktabsorberande teknologier

generellt högst TRL (Technology Readiness Level), säger

rapporten och konkluderar att "tramtida prognoser pekar

mot att tekniken kommer att dominera marknaden.”41

Eco Wave Power är för närvarande på väg att installera

sitt andra nätanslutna kraftverk i Jaffas hamn, som ska

följas av installeringen av den första kommersiellt

livskraftiga vågkraftsparken i Europa. Dessa projekt

kommer att utgöra ett viktigt steg i Eco Wave Powers

utveckling av vågenergiområdet och kommer att göra så

att bolaget kan ta en betydande andel av

vågenergimarknaden. Eftersom de flesta

vågenergiutvecklare på marknaden är inriktade på

installering till havs (3–5 kilometer ut i havet), betraktar

inte bolaget sin teknik som direkt konkurrerande med

den tekniken.

Det hydrauliska kraftuttagssystemet använder

okomprimerad vätska, vilket resulterar i högre

effektivitet. Det rapporterades i litteraturen att

effektiviteten hos ett hydrauliskt kraftuttagssystem i ett

typiskt omvandlingssystem för vågenergi kunde uppnås

upp till 90%. Dessutom kan det hydrauliska

kraftuttagssystemet också användas effektivt för att

styra WEC-anordningen enligt havsvågens tillstånd för

att maximera energiabsorptionen38.

Eco Wave Power presenterades också i en ny rapport

från The International Renewable Energy Agency.
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Vision

EWPs vision är att lansera vågenergi som en kommersiell förnybar energikälla, med målet att skapa

en utsläppsfri planet.

Vision & Mål

Vår verksamhet

EWPs innovativa, tillförlitliga och kostnadseffektiva vågenergiteknik kommer att bidra väsentligt till

den förnybara energins framtid.

Strategiska långsiktiga mål

Eco Wave Power ska bli det första företaget som kommersialiserar vågenergi och siktar på att bli

marknadsledande genom att erbjuda en konkurrenskraftig, kommersiellt livskraftig vågenergiteknik

till sina kunder genom att uppnå följande milstolpar:

• Ständigt optimera tekniken och dess delsystem för att öka effektiviteten och hållbarheten.

• Minska kapitalutgifter, driftskostnader och LCOE för installeringar i kommersiell skala.

• Driva flera vågkraftsparker på konkurrenskraftiga villkor.

• Integrera EWPs vågenergiteknik i alla nya planerade marina konstruktioner i hamnar, på öar och i

kuststäder.
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Samtidigt som nya geografiska områden säkras tar vi in

potentiella lokala investerare och utvecklingspartners,

såsom elbolag, för nya projektsamarbeten. För

närvarande bedrivs affärsutvecklingsverksamhet direkt

med de relevanta potentiella kunderna för att skapa en

effektivare projektutvecklingsprocess och för att

säkerställa framgång för projektet. Målkunderna, såsom

nationella elbolag och hamnar, väljs ut och kontaktas för

att få fram ytterligare referenskunder och för att etablera

en stabil marknadsnärvaro med strategiska partners.

Tillväxtstrategi

Tillväxtstrategi

Eco Wave Powers mål är att bli det första bolaget som

kommersialisera vågenergi. Kommersialiseringen av

vågenergi kommer att göra det möjligt att standardisera

vågenergin och införlivandet av den i alla framtida marina

konstruktioner i kuststäder, länder, hamnar och på öar,

vilket i sin tur kommer att öka världens förnybara

energimix avsevärt samtidigt som utsläppen minskas.

Geografiskt fokus

Bolagets expansionsaktiviteter prioriteras inom

geografiska områden som uppvisar avsevärda

affärsmöjligheter för projektutveckling. De prioriterade

länderna omfattar sådana som har signifikanta

våghöjder, statligt stöd för projekt inom förnybar energi,

fördelaktiga inmatningspriser eller subventioner, stor

efterfrågan på elektricitet, stort stöd för förnybar energi,

bristande tillgång på elektricitet och tillgänglig

nätkapacitet. Under de kommande åren kommer Eco

Wave Power att prioritera tillväxt på särskilda

målmarknader med hög potential utan att undanta

tillväxt på andra relevanta marknader. I första hand

prioriterar Eco Wave Power på tillväxt i Europa,

Nordamerika och Oceanien, där det finns stor

vågenergipotential och ett etablerat stöd för förnybar

energiteknik.

Ökat värde för kunderna

Eco Wave Power fokuserar på den fortsatta

uppbyggnaden av bolagets projektplaner, med målet att

etablera sig som en teknikleverantör med expertkunskap

och projektutvecklare.

Eco Wave Powers vågenergiteknik är helt modulär, vilket

gör att bolaget enkelt kan producera och placera ut

projekt i olika projektklimat.

Enligt principen om stordriftsfördelar förväntas

kostnaden per enhet att minska när produktionen ökar.

Bolaget använder i första hand standardkomponenter för

sin teknik och arbetar med framstående tillverkare som

Siemens, Bosch och Parker för upphandling av

komponenter och delsystem. Att arbeta med

standardkomponenter ger både ökad flexibilitet och

snabb projektutveckling samt säkerställer

leverantörsnärvaro i de flesta länder runtom i världen.

Eco Wave Power anser också att produkterbjudandet kan

utökas genom att erbjuda utökade

projektutvecklingsprodukter och -tjänster för

vågenergitekniken, såsom genomförbarhetsstudier,

kraftverkskonstruktion, projektledning och

projektplanering. Dessa aktiviteter genererar fler

intäktsmöjligheter för bolaget och kommer att leda till

ökad flexibilitet i projektutveckling och samarbete.
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Projektutveckling

Grunden för varje projekt omfattar säkerställandet av ett

energiköpsavtal (PPA) från slutkunden, och ett avtal för

användningen av en projektplats.

Användning av projektplatser tillhandahålls till bolaget av

organisationer som hamnar och kommuner genom

koncessionsavtal för platser eller säkerställs av

tredjepart. Den höga tillgängligheten och

förutsägbarheten för vågenergi tillsammans med

etablerade koncessionsavtal och energiköpsavtal eller

inmatningspriser ger en enkel intäktsberäkning och

möjliggör effektiv projektutveckling. Därför fördelar

bolaget mer försäljnings- och marknadsföringsresurser

för säkerställande av ytterligare koncessioner och

energiköpsavtal på plats för att utöka kundbasen och

produkterbjudandet.

Slutligen kommer bolagets tillväxtstrategi att uppnås

genom inriktning på viktiga kunder, strategiska partners

och medutvecklare i projekten, som bland annat är:

1. Hamnar, kuststäder och öar– som ger koncession

för nödvändiga platser.

2. Elbolag– som kan utöka produkteffektiviteten,

certifiera tekniken för varje specifik marknad och ge

EWP-tekniken en avsevärd spridning på marknaden.

På många marknader är elbolagen också de direkta

köparna av den rena energin som genereras.

För närvarande har bolaget pågående förhandlingar och

djupgående diskussioner med flera stora elbolag, av vilka

majoriteten bedriver verksamhet i ett flertal länder.

Under 2019 ingick Eco Wave Power ett joint venture-

samarbete med EDF Renewables IL. Eco Wave Power ser

samarbetet som ett strategiskt partnerskap, eftersom

EDF har affärsverksamhet i fler än 25 länder och är en av

de största utvecklarna av förnybar energi i världen.

2020 tillkännagav Eco Wave undertecknandet av ett

samarbetsavtal med Meridian Energy Australia Pty Ltd.

Meridian Energy Australia (MEA) är ett helägt dotterbolag

till Australiens största förnybara energiproducent,

Meridian Energy Limited.

Syftet med samarbetet är att parterna gemensamt ska

undersöka utvecklingen av kommersiella vågkraftprojekt

på Australian National Electricity Market (NEM). Eco Wave

Power kommer att erkänna MEA som en stödjande

partner som kommer att leda utredningen av

tillämpningen av vågenergi i Australien och identifiera

möjligheter för tillämpningen av Eco Wave Powers

teknologi.

Jason Stein, VD för Meridian Energy Australia sa:

”Meridian är stolta över att producera el från 100%

förnybara källor i Australien. Våra nuvarande

produktionstillgångar är vind och vatten, så genom att gå

in i detta samarbete är vi glada över att undersöka

vågens potential i Australien. Vi tror att förnybar energi är

den enda vägen framåt och vi tittar alltid på sätt att

diversifiera och växa vår portfölj för förnybar energi i

Australien. ”

Illustration av EWP-EDF One-projektet i Jaffa Port, Israel

Tillgång till skuldfinansiering

En betydande del för storskalig kommersialisering av

vågenergi är tillgången på skuldfinansiering, på liknande

villkor som för den skuldfinansiering som finns för vind-

och solkraft. Skuldfinansiering kommer att göra det

möjligt för EWP eller dess kunder att få tillgång till

nödvändiga investeringar och lån för konstruktion och

installering av Eco Wave Powers vågenergisystem, och

kommer att möjliggöra parallellt genomförande av flera

projekt, vilket är nödvändigt för att skapa en tålig och

oberoende vågenergibransch.
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Eco Wave Power är ett svenskt teknikbolag som

grundades 2011 i Tel Aviv, Israel, av grundarna Inna

Braverman (vd och styrelseledamot) och

serieentreprenören David Leb (styrelseledamot). Eco

Wave Power utnyttjar kraften från havsvågor för att

generera ren elektricitet.

Bolaget har nått en fas med ett operativt och nätanslutet

kraftverk, som har varit verksamt sedan 2016 i Gibraltar, i

enlighet med ett energiköpsavtal som ingåtts mellan Eco

Wave Power och Gibraltars regering och Gibraltar

National Electric Company. Med driftsättningen av

Gibraltar-kraftverket har bolaget bevisat att det kan

bygga pålitliga, kostnadseffektiva, försäkringsbara och

miljövänliga vågenergisystem och är redo för en bredare

marknadsintroduktion. Nästa mål för bolaget är att

genomföra en uppgraderad modulenhet av EWP-tekniken

med EDF Renewables IL, följt av installering av enheter i

kommersiell skala på platser där företaget har relevanta

koncessioner eller energiköpsavtal.

Kunderbjudande

Eco Wave Power har utvecklat en innovativ

vågenergiteknik, som består av enkel (och

kostnadseffektiv) maskinvara och smart

kontrollprogramvara. EWP erbjuder montering, drift och

underhåll av EWPs modulära vågenergienheter i

nyckelfärdigt samarbete eller försäljningen av

elektriciteten i en BOO- (Build, Own, Operate) eller BOT-

samarbetsstruktur (Build, Own, Transfer). Dessutom

planerar bolaget att påbörja en ny tjänst med detaljerade

genomförbarhetsstudier för våra potentiella kunder,

vilket kommer att ge mervärde för kunden och extra

intäktsflöde till bolaget.

“Nästa mål för bolaget är att

genomföra en uppgraderad

modulenhet av EWP-tekniken med 

EDF Renewables IL, följt av 

installering av enheter i

kommersiell skala på platser där

företaget har relevanta

koncessioner eller

energiköpsavtal.” 

Eco Wave Powers verksamhet

Hamnar Kuststäder ElbolagÖar och kustsamhällen 
med mikronät

Kundsegment

Vågenergi
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Innovativ teknik

Eco Wave Powers teknik består av specialanpassade

flottörer som är fästa vid marina konstruktioner som

pirar, vågbrytare och kajer.

Flottörerna hämtar energi från inkommande vågor

genom att omvandla vågornas stigande och fallande

rörelser till ren energi. Närmare bestämt pressar

flottörernas rörelser upp och ned hydrauliska kolvar som

överför biologiskt nedbrytbar hydraulisk vätska till

landplacerade ackumulatorer. I ackumulatorerna byggs

det upp ett tryck, som används för att rotera en

hydraulmotor, som roterar generatorn och sedan överför

ren elektricitet till elnätet via en växelriktare. Därefter

flyter vätskan tillbaka in i den hydrauliska vätsketanken,

där den sedan återanvänds av kolvarna, vilket skapar ett

slutet cirkulärt system.

Hela driften av systemet styrs och övervakas av ett smart

automatiseringssystem. Systemet samlar in all

driftsinformation i realtid till ett centralt styrsystem som

kontinuerligt övervakar informationen och automatiskt

optimerar elproduktionen för att säkerställa optimal och

kontinuerlig kraftproduktion.

Tekniken är också utrustad med en

stormskyddsmekanism. Vid svåra stormar eller extrema

väderförhållanden lyfts flottörerna automatiskt uppåt och

låses i ett sådant läge tills stormen har passerat. När

stormen passerar påbörjas flottörernas funktion.

De flesta vågenergiutvecklare har valt att utveckla sina

system till havs. Dessa system har fått kämpa med

kommersialiseringen på grund av:

1. Höga kostnader- System till havs är dyra och

komplicerade. Processen kräver användning av fartyg,

dykare, kraftledningar under vattnet och förtöjning

under vattnet.

2. Låg tillförlitlighet- Havsklimatet offshore är ofta

extremt hårt och kan medföra extrema våghöjder.

Stationära maskiner tillverkade av människor kämpar

för att klara av dessa förhållanden.

3. Svårt att försäkra system till havs- De höga

kostnaderna och den låga tillförlitligheten som

förknippas med offshore-vågenergisystem har skapat

problem med att skaffa försäkringar på attraktiva

nivåer.

4. Negativ miljöpåverkan från system till havs-

Vågenergisystem till havs kräver förtöjning vid

havsbotten, vilket stör lokala marina livsmiljöer.

Eco Wave Powers kustnära/onshore vågenergisystem,

som utnyttjar befintlig marin infrastruktur, gör så att

bolaget kan undvika ovan nämnda svårigheter. EWP-

tekniken är:

1. Kostnadseffektiv– EWP-tekniken har attraktiva bygg-

och produktionspriser och ligger betydligt lägre än

offshore-konkurrensen eftersom EWP-installeringen

och driften och underhållet inte kräver någon

användning av fartyg, dykare och ledningar och

förtöjning under vattnet.

2. Tillförlitlig– Eco Wave Powers teknik är mycket

tillförlitlig, eftersom de flesta av kostnaderna för

systemet ligger på land och endast

flottörmekanismerna finns i vattnet. Därför utsätts inte

Eco Wave Powers omvandlingsenhet för en aggressiv

marin miljö. Dessutom använder bolaget en

stormskyddsmekanism som förhindrar att flottörerna

skadas under storm.

3. Fullt försäkringsbar– De minskade kapitalutgifterna

och den höga tillförlitligheten förknippade med Eco

Wave Power-systemet har gjort det möjligt för EWP att

kunna försäkra sina kraftverk. Bolagets installeringar i

Gibraltar och Israel är försäkrade genom framstående

försäkringsbolag.

4. Miljövänlig– Eco Wave Power-systemet är miljövänligt

eftersom det inte är anslutet till havsbotten och därför

inte skapar någon ny närvaro.
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Dessutom är EWP-tekniken helt modulär och

anpassningsbar. Hela omvandlingsenheten är monterad i

en fraktcontainer av standardstorlek som står på land,

precis som ett traditionellt kraftverk.

Den kompakta och bärbara designen möjliggör enkel och

effektiv transport till platsen. Driften och underhållet

utförs fullt ut från landsidan, utan behov av dykare,

marina fartyg, undervattensförtöjning, -kablar och andra

omfattande marina installerings-, drift- och

underhållsmetoder som krävs för lösningar till havs. Tack

vare den modulära utformningen kan systemunderhållet

dessutom utföras separat för varje modul, vilket minskar

hela systemets driftstopp, och den modulära

konstruktionen möjliggör en effektiv skalning av tekniken.

Här på Eco Wave Power tror vi att svaret för

kommersialisering av vågenergi ligger i två ord, det första

är ”enkelhet” och det andra är ”upplevelse”. När vi säger

”erfarenhet” menar vi att istället för att försöka göra det

omöjliga (åtminstone för tillfället), bör vi gå för det enkla

och möjliga, vilket innebär att istället för att kämpa för att

installera offshore, kan vi fokusera på installation och

drift i marina miljöer på land och nära kust.

När vi säger "erfarenhet" menar vi att vi måste lära oss av

erfarenheterna från andra förnybara industrier som har

nått kommersialisering och stor framgång, såsom

vindkraft. Vindkraftsutvecklare har börjat installera på

land och installerade inte offshore förrän industrin blev

starkare när det gäller dess tekniska kunskap,

ekonomiska resurser och andra nödvändiga resurser.

Den första väderkvarnen som användes för att producera

el byggdes i Skottland 1887 av professor James Blyth.

Turbinen installerades i trädgården i hans fritidsstuga i

Marykirk och användes för att ladda ackumulatorer, för

att driva belysningen i hans stuga, vilket gör det till det

första huset i världen som får sin elförsörjning från

vindens kraft. Från 1887 till 1991 byggdes inte vindkraft

offshore. Alla installationer gjordes där det var enkelt och

lätt på land.

Först 1991, när vindkraftsindustrin blev starkare och mer

erfaren, byggdes den första havsbaserade

vindkraftsparken i världen. Det var Vindebys

havsbaserade vindkraftspark som uppfördes utanför

kusten av Vindbey på den danska ön Lolland.
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Kort återbetalningstid på 

förenliga platser

Tack vare den höga tillgängligheten på vågenergiresurser

i förenliga regioner kan Eco Wave Powers teknik generera

betydande mängder förnybar energi. Till exempel

kommer ett kraftverk med en installerad kapacitet på 1

MW och en kapacitetsfaktor på 40% att generera 3 504

000 kilowatt elektricitet per år. Med ett försäljningspris

på 0,13 EUR per kW/h kommer kraftverket att generera

455 520 EUR per år vilket möjliggör en ROI på cirka tre år.

Det är viktigt att notera att varje projekts

återbetalningsperiod beror på flera viktiga faktorer

såsom vågklimatet på den specifika projektplatsen och

därmed kapacitetsfaktorn, installeringen och

kostnaderna för nätanslutnings (i enlighet med den

marina konstruktionens tillstånd och avstånd från

närmaste nätanslutningspunkt), såväl som

inmatningstullar eller faktiskt inköpspris för kWh/h.

Flottör

Lås-
mekanism

Hydralisk
cylinder

Generator

Ackumulatorer

Ventiler

Hydralisk
vätsketank

Elskåp

Automation och
kontrollsystem

Hydralisk
motor

Helt modulär teknik

Eco Wave Powers teknik är helt modulär, vilket ger en

mängd fördelar:

• Skalbarheten som uppnås genom teknikens

modularitet möjliggör en successiv utvidgning stegvis

och ökad mångsidighet för applikationen. Det innebär

att system för MW-skala inte är mer komplext på

modulbasis än ett system för kW-skala.

• Modulariteten möjliggör kostnadsminskningar när

systemstorleken ökar beroende på rabatter i inköps-

och tillverkningsvolym.

• Systemunderhåll kan utföras separat för varje modul,

vilket minskar hela systemets driftstopp.

• Ger finansiell flexibilitet eftersom den gör det möjligt

för kunderna att starta ett projekt med ett fast antal

moduler och börja generera el eller intäkter från

kraftverket. Kraftverket kan sedan utökas med

ytterligare moduler när bättre finansieringsvillkor har

uppnåtts.
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EWPs process för försäljning 

och platsutveckling 

Under 2019 och 2020 genomförde Eco Wave Power

betydande uppgraderingar av sina processer för

försäljning och platsutveckling. Bolaget har utökat teamet

för försäljning och marknadsföring och skapat en

fastställd och effektiv process för försäljning och

platsutveckling.

I den inledande fasen när det gäller att nå ut till

potentiella kunder verifierar bolaget sannolikheten för

och storleken på den potentiella affären med kunden.

Verifieringen baseras på kompatibiliteten mellan den

föreslagna platsen, kraftverket, utbyggnadsmöjligheterna

och marknadsförhållandena.

När kunden har passerat verifierings- och

valideringsfasen förhandlar det seniora

försäljningsteamet om det specifika samarbetet med

kunden, vilket kan vara i form av ett koncessionsavtal för

användningen av det aktuella utrymmet, nyckelfärdiga

projekt, joint ventures eller energiköpsavtal.

Vid BOT-samarbete (Build, Own, Transfer) är processen

följande:

1. Ingående av platskoncessionsavtal

2. Licensiering och tillstånd

3. Projektplanering och utformning

4. Konstruktion

5. Driftsättning och överföring till kund

I det fall Eco Wave Power är ägare eller utvecklare av ett

vågenergiprojekt, väljs möjliga projektplatser (leads)

antingen genom en rigorös intern process eller

omvandling från en potentiell kundlead till en potentiell

partnerlead.

Ett exempel på en sådan leadomvandling är när bolaget

får en förfrågan från en hamn som är intresserad av ett

vågenergiprojekt i sina anläggningar men inte vill vara

projektägare. Den interna processen för val av plats

identifierar initialt platsens lämplighet för installering av

ett vågenergikraftverk och omfattar en initial bedömning

av tillgänglig storlek på det kraftverk som kan installeras,

det lokala vågklimatets lämplighet och det potentiella

försäljningspriset för elen.

På det här sättet riktar man in sig på önskade platser

med stark lönsamhetspotential och stora resurser

spenderas inte på platser med låg projektpotential. När

en lead har bedömts vara lämplig eller man har valt en

målplats tilldelas projektet stora resurser för

projektutveckling, inklusive resurser från affärsutveckling,

teknik och ledning.

I denna fas tecknas avtal, vanligtvis i form av ett

koncessionsavtal, för att Eco Wave Power ska kunna

använda den valda platsen för ett potentiellt projekt.

Vanligtvis är licensfasen den mest tidskrävande, eftersom

många länder ännu inte har antagit och infört direktiv för

vågenergikonstruktion och anslutning till elnätet. Men

den faktiska konstruktionen av installering av en

anläggning för MW-skala tar cirka 24 månader för varje

projekt.

Det är viktigt att notera att Covid-19 har förändrat våra

standardförsäljnings- och webbplatsutvecklingsprocesser

något. Men för att möjliggöra en ökning av våra

projektledningar, samtidigt som vi fortfarande har

restriktioner på plats, vidtogs åtgärder för att försäkra att

alla anställda kan arbeta på distans och är utrustade med

lämpliga verktyg som krävs för att delta i distansmöten.

Nya försäljnings- och affärsutvecklingsstrategier

implementerades och förklarades för alla anställda för att

möjliggöra snabb anpassning till den nya situationen,

samtidigt som nya affärer slutfördes på distans.

Vi är glada att kunna säga att våra anställda snabbt insåg

de nya arbetsförhållandena, vilket resulterade i att vår

totala pipeline ökade från 190MW till 262,7MW i slutet av

2020, med LOIs i Storbritannien, Australien, Spanien,

Portugal, Brasilien och andra platser runt om i världen.

Enligt vår uppfattning förstärker detta det växande

globala engagemanget och intresset för Eco Wave Powers

teknologi.

ANSÖKAN / PATENTNUMMER LAND

16/762931 USA

17932991.7 Europe

274332 Israel

215739 Israel

246192 Israel

246193 Israel

246194 Israel

254987 Israel

254988 Israel

254989 Israel

254990 Israel

254991 Israel

254992 Israel

253993 Israel

254994 Israel

268942 Israel

PCT/IL2019/051015 Internationellt

Omfattande patentportfölj

Eco Wave Power inser vikten av att skapa och skydda

bolagets immateriella egendom, som bolaget anser är

dess värdefullaste tillgång. Därför använder bolaget de

främsta experterna på området och investerar betydande

resurser i underhållet av sin globala patentportfölj.

Bolaget har 17 patent och sökta patent, inkluderande

patent i USA och Europa samt en internationell PCT för

sin egen teknik.
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Framtida intäktsflöden

Bolagets viktigaste potentiella framtida intäktsflöden är

följande:

• Joint venture eller nyckelfärdigt: Eco Wave Power

säljer antingen projektet direkt till tredje part med en

vinstmarginal eller samarbetar med strategiska eller

finansiella partners som är villiga att dela

projektrisken med bolaget i form av ett joint venture-

samarbete.

• BOO (Build, Own, Operate): EWP äger projektet; den

här intäktsmodellen innebär att bolaget kommer att

finansiera och stå för driften och underhållet för

kraftverket. Elektriciteten som produceras kommer

att säljas till elnätet i enlighet med det långsiktiga

energiköpsavtalet (upp till 25 år). Denna modell har

högre initiala investeringskostnader men ger ett

långsiktigt återkommande intäktsflöde från

elektriciteten som bolaget kommer att sälja till

elnätet.

• BOT (Build, Own, Transfer): EWP finansierar och

bygger kraftverket och säljer det sedan till en tredje

part. Projektets långsiktiga fastprisintäkter enligt

energiköpsavtalen förväntas vara attraktiva för

institutionella investerare, som kan betala ett

premiumpris för att köpa kraftverken.

Dessutom lanserade Bolaget under 2020 en ny tjänst

med detaljerade genomförbarhetsstudier för våra

potentiella kunder, vilket kommer att ge mervärde för

kunden och extra intäktsflöde till bolaget.
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Prisbelönt teknik

Eco Wave Powers vågenergiteknik har betraktats som

”banbrytande ny teknik” av Israels energiministerium och

har betecknats som en ”effektiv lösning” av Solar Impulse

Foundation.

I december 2019 tilldelades bolaget den prestigefyllda

”Global Climate Action Award” från FN, som delades ut till

bolaget under COP25 i Madrid, Spanien. Bolaget fick

också erkännande från Frost & Sullivan för sin

produktinnovation.

Enligt Frost & Sullivan:

”Eco Wave Power hanterar på ett effektivt sätt de betydande

utmaningar som finns på området och erbjuder en

helhetslösning för effektiv energiutvinning.”

Under 2020 bevittnade vi betydande erkännande för vårt

företag och vår teknik enligt följande:

• Vinnare av Energy Globe Award

• Erkänd av Sifted.eu som en av de europeiska tekniska

pionjärerna som formar den post-pandemiska

världen.

• Mottagare av Green Innovation Award av UK

Department of International Trade.

• Inbjuden att, tillsammans med 14 andra ledande

entreprenörer från hela Storbritannien och Europa, gå

med i den allra första virtuella upplagan av

Unreasonable Impact-programmet, som syftar till att

påskynda företagens tillväxt. Unreasonable Impact är

ett innovativt flerårigt flergeografiskt partnerskap

mellan Barclays och Unreasonable Group som är

världens första globala nätverk med fokus på att öka

företagslösningar som hjälper anställda tusentals

världen över i den framväxande gröna ekonomin.

• Dessutom har Meaningful Business, en global

plattform för ledare som kombinerar vinst och syfte,

erkänt Eco Wave Power som en Meaningful Business

100 (MB100) ledare för 2020.

• Eco Wave Power var också på Falling Falls lista för

årets vetenskapliga genombrott inom kategorin

ingenjör och teknik.

• Eco Wave Power var hedrad att presenteras på RE: TV

av Sustainable Markets Initiative, kurerad av

chefredaktör, Hans kungliga höghet Prince Charles of

Wales. Inslaget visar inspirerande innovationer och

idéer för en hållbar framtid.

Andra fantastiska ögonblick för oss under 2020 var när

Fast Company publicerade en artikel som sa: ”Ingenjörer

har försökt göra havsvågor till en energikälla i årtionden.

Hennes företag fick äntligen reda på hur”. Och när

Bloomberg publicerade en videoartikel om Eco Wave

Power med titeln

“Wave Power Could Be the Next Big Thing in Renewable

Energy!”
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Kundsegment

Hamnar
Hamnar (inklusive hamnanläggningar och

marinor) är traditionellt stora konsumenter

av energi och bidrar kraftigt till de globala

utsläppen. Som ett resultat av detta spelar hamnar en

allt större roll när det gäller att generera förnybar energi

och minska sina koldioxidutsläpp genom generering av

ren energi. Hamnar har en stor roll i den globala

energiövergången genom att vara värdar för

produktionsanläggningar för förnybar energi och

marknadsföra konsumtionen av den. En undersökning

från 2016 som den europeiska hamnorganisationen

genomförde konstaterade att 41% av de svarande

hamnmyndigheterna säkrar mark för att stödja ren

energi42.

Dessutom är hamnar integrerade i den globala

sjöfartsindustrin, som genererar cirka 1 036 miljoner ton

växthusgasutsläpp årligen och står för 2,4% av de globala

koldioxidutsläppen. Växthusgasutsläppen från sjöfarten

förväntas tredubblas till 2050 och baserat på utsläppen

från fartyg förväntas växthusgasutsläppen i hamnar öka

med 40% till 203043.

Som ett resultat har hamnarna en strategisk roll att spela

i kampen mot klimatförändringar. De kan göra det

genom att minska sina utsläpp och minska deras

beroende av energi från fossila källor.

De senaste åren har visat att hamnar över hela världen

gör betydande framsteg för att göra deras verksamhet

mer hållbar och minska sina utsläpp. På grund av sin

stora och utbredda infrastruktur har hamnarna

förmågan att bli gröna genom att implementera förnybar

energiteknik i sina anläggningar.

Enligt en studie av DNV GL kan hamnar öka sitt

användande av förnybara energikällor med mer än tio

gånger under de kommande 30 åren44.

En ytterligare utmaning som hamnar står inför är höga

energikostnader på grund av fluktuationer i

marknadspriser på råvaror som eldningsolja, diesel och

kol, som ofta används för elproduktion i eller nära

hamnar. Som ett resultat är hamnarnas elkostnader ofta

osäkra och utgör en betydande del av deras totala

kostnader. Detta är kopplat till det faktum att elpriserna

stiger i de flesta länder runt om i världen. Dessutom är

megafartyg alltmer involverade i den nuvarande

sjöfartsindustrin som gör djupvattenhamnar mer

populära. Många djuphavshamnar ligger på öar på grund

av geografiska förhållanden, där elpriserna vanligtvis är

högre än på fastlandet45.

Den höga energianvändningen i hamnar,

växthusgasutsläpp och elkostnader gör förnybar

energiteknik till en bra lösning för hamnar. Det innebär

att installeringen av en ny, ren vågenergiteknik kommer

att hjälpa till att: sänka föroreningarna i regionen, visa

god vilja från hamnen när det gäller att implementera

klimatmedvetna energilösningar och diversifiera

hamnens verksamhet.

De flesta hamnar innehåller befintliga marina strukturer

som vågbrytare och bryggor där EWP-tekniken kan

installeras, vilket gör hamnar mycket lämpliga platser för

implementering av EWP-tekniken. Genom att

implementera EWP-tekniken i sina anläggningar kan

hamnar dra nytta av en förnybar källa i närheten av deras

verksamhet, vilket inte kräver fossila bränslen såsom kol

och olja och kan ge dem stadig tillgång till ren el och att

de drastiskt kan minska sina växthusgasutsläpp och

elkostnader.
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Eco Wave Power fokuserar i första hand på projekt i

hamnar på de mest förenliga geografiska platserna. Mer

specifikt fokuserar bolaget på hamnar som har stora

marina konstruktioner, är öppna mot havet, har kraftig

vågaktivitet och har fördelaktig politik och förmånliga

elpriser.

För närvarande ligger Eco Wave Powers fokus på hamnar

i Europa, Nordamerika och Oceanien där lönsamheten

anses vara högst. Andra regioner, som Ostasien,

Sydamerika och Afrika, har emellertid betydande

potential för framtida försäljning och projekt.

Utveckling 2020

2020 har Eco Wave Power tecknat LOI med flera hamnar

inklusive hamnen i Rio Grande (Brasilien), hamnen i

Bilbao (Spanien), hamnen i Dieppe (Frankrike) och

hamnen i Marseille (Frankrike) och ingått ett

koncessionsavtal med hamnen i Leixões (APDL) i

Portugal.

Betydande framsteg under 2020 tack vare en

avsiktsförklaring 2019

Efter den ingångna avsiktsförklaringen med APDL i 2019,

ingick Leixões hamn (APDL) under 2020 ett officiellt

koncessionsavtal med EWP om 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/kraftverken och att sälja den elektricitet som

ska produceras av kraftverket i enlighet med en godkänd

produktionskvot som ska fastställas för varje anläggning.

Kraftverket är planerat att byggas och tas i drift i två

faser. I den första fasen kommer Eco Wave Power att

konstruera ett projekt på 1 MW (pga. kortare licenstider

för kraftverk upp till denna storlek). Eco Wave Power

kommer emellertid att i den andra fasen konstruera,

driva och underhålla den återstående kapaciteten för

anläggningen (upp till 19 extra MW). APDL kommer att ha

förhandsrätt (Right Of First Refusal) att investera delvis

eller helt i projektets båda faser.

Detta avtal är i linje med den plan som tidigare har

antagits av Portugals regering för utbyggnad av

havsenergi och landets industriella strategi att snabba på

utvecklingen av sektorn för förnybar havsenergi i

Portugal.

Det viktigaste strategiska målet är att skapa ett

konkurrenskraftigt och innovativt industriellt

exportkluster för förnybar havsenergi. Förnybar

havsenergi har potential att stå för 25% av Portugals

årliga kraftförbrukning, samtidigt som sektorn kan

generera 254 miljoner EUR i investeringar, 280 miljoner

EUR i bruttoförädlingsvärde, 119 miljoner EUR i handel

och 1 500 nya jobb, slår strategin fast.

Strategin bidrar också till förverkligandet av

hamnteknikkluster som visar att utvecklingen av förnybar

energi från havet skulle kunna påskyndas genom att

skapa synergier med sjöfartssektorn, vilket skulle kunna

ge branschen tillgång till demonstrationsplatserna i

verkliga driftsmiljöer nära hamnar.

Under 2020 arbetade Eco Wave Power med den ledande

portugisiska advokatbyrån PLMJ för öppnandet av ett

portugisiskt dotterbolag med namnet EW Portugal - Wave

Energy Solutions Lda. för de officiella licensförfarandena

för APDL-projektet, som redan är under behandling.

EWP kom också överens om ett strategiskt partnerskap

med det portugisiska bygg- och teknikföretaget PAINHAS

S.A. för tillhandahållande av tekniskt stöd i samband med

de officiella licensförfarandena. När projektlicensen har

erhållits avser EWP och PAINHAS att fortsätta samarbeta

för genomförandet av projektet.
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Kuststäder
Städer är ansvariga för två tredjedelar av den

globala slutliga energiförbrukningen och står

för omkring 75% av de globala

koldioxidutsläppen46. De står för 55% av den globala

befolkningen och är koncentrerade platser för

energiförbrukning och –produktion47. De föroreningar

som städerna genererar har en direkt negativ påverkan

på hälsan och livskvaliteten för den lokala befolkningen,

och som ett resultat av det väljer städer alltmer att

använda förnybar energiteknik och blir platser för

generering av förnybar energi.

I rapporten IRENA Renewable Energy in Cities undersöker

IRENA fördelarna med implementeringen av förnybar

energi. Implementering av nya källor till förnybar energi

kan hjälpa städer att skapa nya jobb och industrier, från

tillverkning till konstruktion och teknik48.

Kuststäder, precis som hamnar, är också mycket förenliga

platser för införandet av Eco Wave Powers teknik,

eftersom kuststäder äger och driver omfattande

infrastrukturer såsom pirar och kajer, på vilka Eco Wave

Powers teknik kan monteras. En klar fördel med att

installera ett vågkraftverk i en stad är att det möjliggör

energiproduktion i närheten av höga

energiförbrukningsnivåer. Det betyder att de som bor i

staden kan använda ren elektricitet som har genererats

alldeles intill där de bor, vilket minskar långa

kraftledningar och säkerställer tillgång till ren elektricitet.

Den flexibla utformningen av Eco Wave Powers teknik är

också en fördel i stadsmiljön eftersom den inte stör

invånarna eller kräver stort utrymme. I motsats till

kommersiella sol- och vindkraftparker, som om de

installeras mitt i en stad har en betydande påverkan när

det gäller utrymmeskrav och störningar i

lokalbefolkningens liv, monteras Eco Wave Power-

tekniken på utsidan av en relevant befintlig marin

konstruktion och kräver inte mycket utrymme och

orsakar inga störningar i vardagslivet.

Allteftersom städerna använder mer förnybar

energiteknik tror Eco Wave Power att de kommer att bli

ett av bolagets största kundsegment.

Eco Wave Power fokuserar i första hand på projekt i

städer på de mest förenliga geografiska platserna. Mer

specifikt fokuserar bolaget på städer som har stora

marina konstruktioner, är öppna mot havet, har kraftig

vågaktivitet och har fördelaktig politik och förmånliga

elpriser.

Utveckling 2020

Sedan 2014 har Eco Wave Power samarbetat nära staden

Tel Aviv-Jaffa, först med installationen av en EWP FoU-

anläggning i hamnen i Jaffa, och för närvarande för

utbyggnad av anläggningen och dess anslutning till

elnätet, med målet att bli den första

vågenergianläggningen som officiellt ansluter till nätet, i

Israel.

Under året som gått har EWP-EDF One-projektet uppnått

två tekniska samordningstillstånd, för installation av

betong och flottörer på kusten samt för utförandet av

nätanslutningen som markerar första gången i Israels

historia vågenergi officiellt kommer att ansluta till det

nationella elnätet.

Vi har också slutfört konstruktionen och testningen av Eco

Wave Powers energiomvandlingsenhet, påbörjat

nätanslutningsarbeten och slutför armeringsarbetena för

vågbrytaren för att möjliggöra en säker anslutning av

flottörerna till den.

Vi kan redan se målsnöret i detta projekt, eftersom det

enda som återstår är att slutföra konstruktionen och

installationen av flottörerna (med relevanta delsystem),

flytta energiomvandlingsenheten från monteringsplatsen

till installationsplatsen och ansluta omvandlingsenheten till

flottörerna. När hela systemet kommer att installeras

startar vi kalibreringen av vårt nyligen automatiserade

styrsystem, som förväntas visa förbättrad prestanda.
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Fokus på innovation

År 2020 tillkännagav Eco Wave Power utvecklingen av en

mjukvara för verifiering och underhåll av Wave Energy

Power Plant (WPV) som förändrar spelplanen för vågkraft.

Programvaran kommer att driva effektivitetsförbättringar

genom realtidsverifiering av de olika

vågenergiteknologernas delsystem, och omedelbart

upptäcka fel i vågmodulerna.

EWPs ingenjörsteam arbetar för närvarande med att

slutföra utvecklingen av WPV-projektet (Wave Power

Verification), som får sin första testlansering i EWP-EDF

One-projektet i Jaffa Port, Israel. Programvaran kommer att

hjälpa EWP och andra vågsenergiteknikutvecklare att

övervinna några av de rådande problemen inom

vågenergiindustrin - som avsevärt påverkar

kommersialiseringsinsatserna - genom att verifiera

elgenereringen i realtid samt förutsäga fel.

När programvaran har slutförts planerar EWP att lägga till

den i företagets produktportfölj som kommer att

positionera Eco Wave Power inte bara som en

teknikleverantör utan också som världsledande med en

egen mjukvara för tillväxten av hela vågenergiindustrin.

Målet är att släppa programvaran för användning av tredje

part, såsom andra vågsenergiutvecklare, liksom relevanta

forskningsinstitutioner och ledande universitet, genom

unika licensavtal.
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Öar och kustsamhällen med mikronät
Öar och kustsamhällen hör till de mest utsatt

när det gäller klimatförändringar, som man

förutser kommer att påverka dessa samhällen

i allt högre grad genom stigande havsnivåer, ökad

nederbörd och ökenspridning. Havsnivåerna stiger nu

med i genomsnitt tre millimeter per år i hela världen på

grund av klimatförändringar49.

Hela öar som hör till Salomonöarna och Mikronesien har

redan slukats av höjda havsnivåer50.

Ö- och kustsamhällen med mikronät lider ofta av en brist

på tillgång till elektricitet och höga elkostnader. Många

förlitar sig på dyr och förorenande diesel för att tillgodose

sina elektricitetsbehov. Till exempel, medan

genomsnittliga energipriser i det angränsande USA är

cirka 0,10 $ / kWh, är priset på Hawaii 250% högre än det

nationella genomsnittet, med ett pris om 0,25 $ / kWh51. I

mer avlägsna regioner i världen, som Maldiverna eller

Madagaskar, kan priserna vara ännu högre, främst på

grund av de höga transportkostnaderna för att importera

bränslen. Enligt Världsbanken ligger elpriserna på

Maldiverna mellan $ 0,30–0,40 i de större städerna, med

priserna stiger ännu högre på avlägsna öar52. Priserna i

avlägsna regioner på Madagaskar enligt USAID kan nå $

0,70-0,80 / kWh53.

Olika organisationer, inklusive asiatiska

utvecklingsbanken och Världsbanken, har lagt tonvikt på

förnybar energi för dessa ö-samhällen för att öka

elektrifieringen, sänka energikostnaderna och uppnå

energioberoende54.

Ovanpå detta har ö- och kustsamhällen vanligtvis

begränsat med markutrymme, vilket gör det svårt att

omvandla bra mark som kan användas för ändamål som

jordbruk eller industri till produktion av förnybar energi,

vilket innebär att sådana öar och samhällen kämpar för

att fördela dyrbar mark till sol- eller vindkraftsprojekt.

Problemen ovan och det faktum att dessa platser är helt

och hållet omgivna av havet gör dessa samhällen till

mycket förenliga platser för möjligt införande av Eco

Wave Powers teknik. Vågenergi är en enorm förnybar

resurs som på ett hållbart sätt kan vara bra för ö- och

kustsamhällena och hjälpa dem att uppnå

energioberoende samtidigt som det minskar

föroreningarna och minskar klimatförändringarna.

Allteftersom ö- och kustsamhällena alltmer behöver

förnybar energiteknik tror Eco Wave Power att de

kommer att bli ett av bolagets största kundsegment.

Eco Wave Power fokuserar i första hand på projekt på öar

och i kustsamhällen på de mest förenliga geografiska

platserna. Mer specifikt fokuserar bolaget på öar som har

stora marina konstruktioner, har kraftig vågaktivitet och

har fördelaktig politik och förmånliga elpriser.
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Utveckling 2020

Ett exempel på de första EWP-stegen för att komma in på

marknadssegmentet för öar och kustsamhällen med

mikronät är den avsiktsförklaring som har ingåtts med

Ukulhas råd på Maldiverna. Ett annat bra exempel på

samarbete med ett dieselberoende kustsamhälle med

mikronät är Eco Wave Powers vågenergisystem i

Gibraltar. I EWP Gibraltars kraftverk har vi nått en viktig

milstolpe när vi framgångsrikt genomfört och slutfört

långsiktiga tester (genomförda sedan 2016) av våra

vågenergimoduler, vilket vi har kunnat göra tack vare ett

effektivt samarbete med Gibraltars miljöministerium och

det lokala kraftföretaget GibElectric, samt med

medfinansiering från Europeiska regionala

utvecklingsfonden och Horizon2020. De tester som har

utförts omfattar hållbarheten för vår utrustning vid storm

samt tester av vår stormskyddsmekanism. Vi har

dessutom bevisat att vår teknik inte skadar miljön och att

vågenergi kan anslutas till elnätet på ett säkert sätt.

De långsiktiga testerna och den fortsatta driften är en

bekräftelse på att våra kraftverk uppnår önskad

hållbarhet och stabil elproduktion med en pålitlig och

förnybar baslastenergi.

Under 2020 har vårt Gibraltar-kraftverk fortsatt vara i

drift, övervakat av Juan, vår lokala kraftverkschef, med

kontinuerligt online-support från teknikteamet på

kontoret. Den kontinuerliga driften har gjort det möjligt

för oss att starta testningen av kombinerad våg- och

solteknik, samt skapa en djupgående analys av

prestandan i energisystemet, vilket förväntas leda till

prestandaförbättringar och betydande

kostnadsminskningar från projektet.
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Elbolag
Elproduktion står för kärnverksamheten hos

de flesta stora elbolag.

De senaste tio åren har dessa bolag gått i spetsen för

den globala övergången till en koldioxidfri värld. Elbolag

investerar allt större belopp och resurser i infrastruktur

för produktion av förnybar energi för att kunna förse

sina kunder med ren elektricitet.

Detta förstärks av det faktum att de vanliga

elkonsumenterna intresserar sig mer än någonsin för

hur och var deras el produceras och vilka miljöeffekter

elen har. Därför följer elbolagen efter genom att utöka

sin förnybara energikapacitet år för år, vilket har

resulterat i en tillväxt av den globala kapaciteten för

förnybar energi med 147 gigawatt sedan 201555.

Under de senaste decennierna har förnybara

energikällor långsamt ökat sin marknadsandel, medan

världen har sett en enorm ökning i takten under den

senaste åren. Mellan 1990 och 2018 har förnybar

kapacitet ökat med i genomsnitt 3,8% per år jämfört med

1,4% per år för icke förnybar kapacitet56.

El från förnybara källor i USA överträffade den från

fossila för första gången i april 201957. Elföretag

investerar i nya förnybara resurser för att möta

efterfrågan på förnybar energi. Faktum är att de

elföretag som presterade bäst under 2020 var företagen

med den högsta andelen förnybar produktion58.

Priserna på förnybar energi faller snabbt över hela linjen;

i vissa fall är förnybar energi i kommersiell skala redan

billigare än både kol och naturgas59, vilket gör förnybara

energitillgångar allt mer attraktiva för elföretag att äga

och driva. Förutom det ekonomiska fördelarna finns det

också regleringar på många håll i världen som tvingar

elföretag att ställa om. Till exempel har tre fjärdedelar av

USAs stater nu regleringar mål för förnybar energi60.

En annan anledning till övergången till förnybara

energikällor är att elbolag alltmer uppmuntras att ha

med fler förnybara energitillgångar i sin

produktionskapacitet av lokala och nationella

myndigheter som fastställer utsläppsnormer och mål för

minskade koldioxidutsläpp för producenterna. Under

2019 har cirka femtio stora amerikanska elbolag som

NextEra, Southern California Edison och American

Electric Power åtagit sig att sätta upp betydande mål för

minskade koldioxidutsläpp61.

Europeiska elbolag som EDP, EDF, ENEL och ENBW

utökar också andelen elproduktion från förnybara

energikällor genom att etablera förnybara grenar med

uppgiften att föra in fler förnybara energikällor i sin

generationsmix. Till följd av detta försöker elbolagen

ständigt ta till sig ny förnybar energiteknik för att

ytterligare diversifiera sin energiproduktionsmix och

kompensera utsläppen från traditionella fossila

energikällor.

Vågenergi kan vara särskilt attraktivt för elbolag tack vare

sin höga tillgänglighet och beständiga natur på förenliga

platser. Vanliga förnybara energikällor (som vind och sol)

är intermittenta, vilket innebär att elbolagen måste para

ihop dem med traditionella metoder för

energiproduktion för att säkerställa en konstant

elförsörjning till sina kunder, medan vågenergi är mycket

mer tillgängligt och möjliggör nästan konstant

energiproduktion på vågiga platser. Detta gör i sin tur så

att elbolagen kan förlita sig mindre på traditionella och

ofta förorenande energiproduktionskällor för konstant

energiförsörjning.

Eco Wave Power ser elbolag som tidiga användare av sin

teknik samt potentiella strategiska långsiktiga partners.

De flesta storskaliga elbolag har en avsevärd kapacitet

och betydande resurser i de länder där de bedriver

verksamhet och Eco Wave Power uppfattar dem som

naturliga projektpartners och -utvecklare.

Eco Wave Power fokuserar på att samarbeta med elbolag

som erbjuder bolaget en långsiktig strategisk potential.

Bolaget är huvudsakligen fokuserat på att samarbeta

med elbolag i sina målregioner i Europa, Nordamerika

och Oceanien som har betydande mål för förnybar

energi, har en etablerad marknadsnärvaro och har

omfattande verksamhet på relevanta marknader.

“Eco Wave Power ser elbolag som

tidiga användare av sin teknik samt

potentiella strategiska långsiktiga

partners.”
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Utveckling 2020

Ett exempel på de första EWP-stegen för att komma in på

marknadssegmentet för elbolag är den avsiktsförklaring

för 20 MW som har ingåtts med Vanderbron. Dessutom

meddelade EWP 2019 införandet av ett joint venture-

bolag med EDF Renewables i Israel. Det gemensamma

bolaget har fått namnet EWP EDF One Ltd och var och en

av parterna innehar 50% i det nyetablerade företaget.

Syftet med SPV-bolaget är att samarbeta, exklusivt, i

utvecklingen, finansieringen, tekniken, upphandlingen,

konstruktionen och driften av ett 100 KW pilotprojekt

med Eco Wave Powers teknik, för att utvärdera

ytterligare möjliga samarbeten inom vågenergiområde.

Införandet av det nya bolaget är ett steg som har tagits i

enlighet med det samförståndsavtal som

undertecknades mellan parterna den 18 september 2017

och det joint venture-avtal som undertecknades mellan

parterna den 19 maj 2019.

I ett sådant samarbete blir EDF Renewables bidrag till

projektet att vara stödet i licens- och tillståndsprocessen

gentemot lokala myndigheter samt bolagets expertis,

genom att tillhandahålla några av sina anställda, sitt

nätverk av underleverantörer och sin leveranskedja för

att stödja pilotprojektet under industrialiseringen, för

design, inköp och montering av utrustning, driftsättning,

underhåll och reparationer, dataövervakning och

preliminär och slutlig resultatanalys. Dessutom kommer

EDF Renewables i Israel att finansiera 50% av

pilotprojektet.

EWP ska tillhandahålla all relevant information, data,

sakkunskap från befintliga demonstrationer samt licens

för tekniken, inklusive de enheter som krävs för att driva

projektet, samt underhåll och reservdelar som krävs för

korrekt drift av nämnda enheter. EWP är också ansvarigt

för 50% av projektets samtliga kostnader.

Projektet blir EWPs andra nätanslutna projekt efter

Gibraltar-projektet som lanserades 2016, och är ett viktigt

steg framåt för EWP och för vågenergibranschen.

Under 2020 la EWP ytterligare vikt på att penetrera detta

marknadssegment. Till exempel ingick företaget ett

samarbetsavtal med Meridian Energy Australia (MEA)

som är ett helägt dotterbolag till Meridian Energy Limited,

Australiens största förnybara energiproducent.

Syftet med samarbetet är att parterna gemensamt ska

utveckla kommersiella vågkraftprojekt på Australian

National Electricity Market (NEM).

Genom att samarbeta med Meridian samarbetar EWP

med ett av Australiens ledande företag inom förnybar

energi som har en robust portfölj av tillgångar till

produktion av förnybar energi. EWP kommer också att

dra nytta av företagets stora erfarenhet och kunskap

inom utveckling av förnybara energiprojekt på den

australienska marknaden. Genom att arbeta med Eco

Wave Power kommer MEA att diversifiera och utöka sin

portfölj genom introduktion av vågkraft, en enorm

potentiell källa till förnybar energi i Australien.
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Wave energy

Värdekedja

Större delen av Eco Wave Powers system består av

standardkomponenter från ledande tillverkare.

Allt forskning- och utvecklingsverksamhet utförs internt

av Eco Wave Powers erfarna team, där hela

produktdesignen ägs av Eco Wave Power. Värdekedjan

nedan visar den tekniska projektutvecklingsprocessen

och kan delas upp i sex olika steg; projektplanering,

tillverkning, installering/montering, nätanslutning, drift

och underhåll samt avveckling.

Bolaget är aktivt i fyra av sex steg, nämligen

projektplanering, tillverkning, installering/montering och

drift och underhåll.

Eco Wave Power arbetar med flera olika typer av

leverantörer och tillverkare genom hela värdekedjan. I

värdekedjans projekttillverknings- och installerings-

/monteringsfaser arbetar bolaget med och upphandlar

delar från ledande varumärkestillverkare som SIEMENS,

BOSCH, Parker och ABB som har en omfattande expertis.

Bolaget har också ett strategiskt partnerskap med

SIEMENS i utbyggnadsprojektet för Jaffas hamn. Projektet

som samfinansieras av det israeliska energiministeriet

kommer att omfatta konstruktion och montering av tio

flottörer på 30 längdmeter av ett befintligt vågvatten i

hamnen, med en effekt på 100 kW. Varje flottör kommer

att ha en yta på 8,54 m2.

Segment av värdekedjan Projektplanering Tillverkning

BESLUTSFATTNING

FINANISELLA TJÄNSTER 

UTBILDNING

FORSKNING & UTVECKLING 

KONSULTERING

Installering Nätanslutning Drift & underhåll Avveckling

Stödjande processer

Nätanslutning Drift & underhåll AvvecklingProjektplanering InstalleringTillverkning

DriftMontering

Kablageproduktion

Grundarbete/kablage

Nätanslutning

Underhåll

Teknisk förvaltning

Avveckling

Återvinning

Avyttring

Kommersiell
förvaltning

Reservdelar

Genom-
förbarhetsstudier

Resurs- & energiavkast-
ningsbedömningar

Miljökonse-
kvensbedömningar

Planerings-

applikationer

Godkännande-
process

Infrastrukturs-
planering

Platsförberedelse

Infrastruktursarbete

Grund

Montering

Flottörer

Hydrauliska

komponenter

Elektriska
komponenter

Monteringsstruktur

Livscykelprocessen

Vågenergi

Som en del av EWPs strategiska samarbete med Siemens

kommer företaget endast att använda Siemens produkter

och teknik till sitt elektriska system och sina

nätanslutningsarbeten i Jaffa Port, medan Siemens

kommer att ägna sin omfattande kunskap och sina

enorma resurser för en uppgradering av EWPs elektriska

komponenter och överföring till elnätet för att förbättra

effektiviteten i det elektriska systemet.

Bolagen ser också över möjligheten att utvidga sitt

strategiska samarbete till EWPs kommersiella

installeringar inom den närmaste framtiden.

Mr. Itzik Meirav, Area Sales Manager, från Siemens Israel

har uttryckt att: ”Siemens är glada över att delta i detta

projekt inom grön energi och att ge projektet tillgång till

vår effekti.va teknik”.

En del av vårt resonemang för att arbeta med erfarna

tillverkare och varumärken är att säkerställa

tillgängligheten över hela världen. Enligt vår erfarenhet är

delar från erfarna tillverkare i allmänhet tillgängliga i

nästan alla länder runt om i världen och kan enkelt

anskaffas och monteras i ett projekt i nästan vilken miljö

som helst.
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Hållbarhetsmål nr 5- Jämställdhet: Fördelarna med att

öka kvinnors deltagande i arbetslivet och ledarskapsroller

har erkänts globalt och ojämlikhet mellan könen är

allmänt erkänd som en begränsning för ekonomisk

tillväxt. Kvinnor är trots det till stor del

underrepresenterade inom STEM-sektorn (Science,

Technology, Engineering, and Math) eftersom de bara

utgör 28% av arbetskraften62. Denna klyfta är ännu mer

uttalad inom energisektorn. De flesta uppskattningar

pekar på att andelen kvinnor i sektorn bara är 22-25%.

Inom s.k. utilities, som är bland de största arbetsgivarna

inom energisektorn, är enbart 17% av

styrelseledamöterna kvinnor, 6% av

styrelsemedlemmarna och 15% av ledningsgruppens

medlemmar63.

EWP, som leds av en kvinnlig VD, tror på att inspirera och

stärka andra kvinnor. Kvinnor måste inkluderas fullt ut i

kampen mot klimatförändringar, inte minst för att 80%

människor som tvingas flytta på grund av

klimatförändringarna är kvinnor64.

Vår planets framtid

Eco Wave Powers hållbarhetsvision

Eco Wave Power grundades utifrån tron att vi har

ansvaret för att säkerställa vår planets fortlevnad för

kommande generationer. Denna grundsyn är förankrad i

bolagets kultur och är rådande i alla dess verksamheter.

Eco Wave Power är stolta över att vara ett miljövänligt

bolag.

Eco Wave Powers affärsidé kretsar kring FNs hållbara

utvecklingsmål (SDG), som antogs av alla medlemsstater

2015 som en allmän uppmaning till handling för att få

bukt med fattigdomen, skydda planeten och se till att alla

människor åtnjuter fred och framgång 2030. Eco Wave

Power arbetar för att integrera målen i sin

affärsverksamhet och arbetar särskilt aktivt med mål 5, 7,

9, 11, 12, 13.

Hållbarhetsmål nr 7- Hållbar energi för alla: Energi är

centralt i vår vardag; vi är beroende av pålitliga och

prisvärda energitjänster för att fungera smidigt och

utvecklas rättvist. Vårt energisystem stöder alla sektorer:

från företag, medicin och utbildning till jordbruk,

infrastruktur, kommunikation och högteknologi. Omvänt

är brist på tillgång till energiförsörjning och

transformationssystem en begränsning för mänsklig och

ekonomisk utveckling.

Eftersom cirka en miljard människor världen över

fortfarande saknar stadig tillgång till el är det absolut

nödvändigt att vi ökar den globala elförsörjningen

samtidigt som vi ser till att den är tillgänglig och inte

skadar miljön.

Våra hav erbjuder en källa till förnybar energi som kan

tillgodose en betydande mängd globalt elbehov. Eco

Wave Power-tekniken möjliggör effektiv, förnybar och

prisvärd elproduktion från vågorna.

Hållbarhetsmål nr 9- Hållbar industri, innovation och

infrastruktur: Tack vare modularitet och innovativ design

kan Eco Wave Power-tekniken snabbt installeras på nya

platser, vilket innebär att befintliga marina strukturer,

som ofta inte används, kan bli en källa till ren energi för

hamnar, städer och samhällen.

Sådana projekt, som ofta ligger nära stora

befolkningscentra, skapar många nya

anställningsmöjligheter vid konstruktion, installation,

utveckling, drift och underhåll av vågkraftverk.

Enligt den europeiska teknik- och innovationsplattformen

för havsenergi kan havsenergisektorn (som inkluderar

våg- och tidvattenenergisektorerna) anställa 400 000

personer i Europa år 2050, vilket kan bidrag till övergång

till en fossilfri ekonomi65.
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Hållbarhetsmål nr 11- Hållbara städer och samhällen:

Världshälsoorganisationen (WHO) karakteriserade 2014

luftföroreningar som ”världens största enskilda

miljöhälsorisk” och uppskattade att 91% av världens

befolkning bor på platser där luftkvaliteten ligger under

dess riktlinjer66.

Vidare uppskattar WHO att luftföroreningar står för cirka

4,2 miljoner dödsfall per år, med uppgifter som visar att

nio av tio personer andas luft som överstiger WHOs

riktlinjer67.

EWPs teknik producerar ren, grön energi som minskar

städernas negativa miljöpåverkan per capita. Mer

specifikt förbättrar den luftkvaliteten och minskar

potentiell förorening förknippad med fossila bränslen,

vilket hjälper europeiska städer och samhällen att nå

målen för resurseffektivitet och minska och anpassa sig

till klimatförändringar.

Hållbarhetsmål nr 12- Hållbar konsumtion och

produktion: Genom att implementera EWPs rena

vågenergiteknik kan länderna använda en riklig och

mycket outnyttjad naturresurs, havsvågor.

Att föra in fler förnybara energikällor i energimixen

minskar beroendet av fossila bränslen för att kunna

tillgodose energibehovet.

Dessutom, när de kombineras i stor skala med andra

förnybara energitekniker, kommer Eco Wave Powers

teknik att hjälpa kustnationerna att utjämna

produktionstoppar från förnybar produktion som samt

att balansera sina respektive elnät.

Hållbarhetsmål nr 13 - Bekämpa klimatförändringarna:

FN har identifierat energi som den dominerande

bidragsgivaren till klimatförändringar som står för över

60% av de globala växthusgasutsläppen68 och över 73%

av utsläppen 201769.

Implementeringen av EWPs teknik underlättar en

minskning av regioners beroende av fossil

energiproduktion genom att införa en ren energikälla i

elnätet.

“Eco Wave Power grundades utifrån

tron att vi har ansvaret för att

säkerställa vår planets fortlevnad

för kommande generationer. 

Denna grundsyn är förankrad i

bolagets kultur.”

“Implementeringen av EWPs teknik

underlättar en minskning av 

regioners beroende av fossil 

energiproduktion genom att införa

en ren energikälla i elnätet.”
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Miljön

Miljön är kärnan i Eco Wave Powers företagskultur; vi är

stolta över att göra vår del för att säkerställa vår planets

fortlevnad. Därför utvärderas och bedöms ständigt den

påverkan som bolagets verksamhet, teknik och drift har

på miljön.

I centrum för Eco Wave Power ligger vår innovativa teknik,

som genererar ren elektricitet från havsvågor och därmed

minskar koldioxidutsläppen och förbättrar miljön. Eco

Wave Powers teknik är miljövänlig och har ingen negativ

påverkan på den omgivande miljön och släpper inte ut

några utsläpp.

Vid installering av ett EWP 1 MW kraftverk med en

kapacitetsfaktor på 40%, kan EWP-systemet leda till en

minskning av cirka 2 477 ton koldioxid per år, enligt US

Enviromental Protection Agencys kalkylator för

växthusgasekvivalenter.

När Eco Wave Power utformade sin teknik fattade de det

strategiska beslutet att installera sitt system på befintliga

marina konstruktioner för att undvika att införa något

nytt i havsmiljön. Även om många havsenergitekniker är

utsläppsfria har många av dem en djupgående påverkan

på den marina miljön på grund av kraven på förtöjning

och kablar under vattnet. Genom att fästas på befintliga

marina konstruktioner kan Eco Wave Power-tekniken

undvika dessa problem och se till att den lokala marina

miljön förblir ostörd.

En fördel med Eco Wave Power-systemet är att det inte

avger några bullerföroreningar och systemets visuella

påverkan är minimal eftersom dess flottörmekanismer är

monterade på den yttre (havet) sidan av den aktuella

konstruktionen.

Eco Wave Power lägger också vikt vid att se till att alla

material och komponenter som används i systemet

uppfyller de högsta miljöstandarderna. Till exempel är

den hydrauliska vätskan som används i Eco Wave Power-

tekniken biologiskt nedbrytbar och därför skadar inte

vätskan den omgivande miljön vid kontakt med vatten

om det skulle inträffa ett läckage eller spill. Dessutom

anlitar bolaget tredjepartsexperter för att utföra

miljöstudier på platser med kraftverk i drift eller

planerade kraftverk för att säkerställa att ingen

miljöpåverkan ska inträffa. Till exempel genomförde GEO

TEVA, ett miljökonsultföretag i Israel, en studie i Jaffas

hamn 2019 och drog följande slutsats:

“Eftersom delar av kraftverket är nedsänkt i vatten,

inklusive flottörerna och den hydrauliska kolven, kan de

ha möjlighet att påverka den omgivande vattenmiljön.

Men eftersom beläggningen är tillverkad av stål – ett

material som inte är en källa till farliga föroreningar,

sjukdomar eller kemikalier, kan man med stor säkerhet

förvänta sig att det inte kommer att bli några

miljömässiga följder av flottörernas närvaro. Den

hydrauliska kolven, som är en sluten stålcylinder,

förväntas inte heller skada miljön Enligt specifikationerna

definieras den hydrauliska vätska som kommer att

användas som en grön biovätska som inte orsakar skador

på miljön vid kontakt med vatten. Dessutom inträffar en

möjlig skuggning av flottörerna endast under

morgontimmarna och förekommer redan på grund av

den befintliga betongväggen, flottörernas storlek ger en

mycket begränsad skugga när solen har rört sig från öster

till väster. Mitt på dagen kommer skuggan som flyts av

flottörerna att vara rakt ner, begränsad till väggen på

vilken flottörerna är fästa. Flottörernas storlek och ljuset

som avtar runt dem (och avvikelsen där de går ned i

vattnet) kommer att begränsa den skugga som

uppkommer under dessa förhållanden. Dessutom är det

nödvändigt att ta hänsyn till grumligheten, särskilt när

solen står som högst (vid kl. 12). Vid den tiden krusas

havet och grumlighetsnivån ökar avsevärt, vilket innebär

att ljuset inte går in i en rak linje eller på ett kontinuerligt

sätt. En sådan skugga förändrar inte mängden ljus i de

nedre vattenskikten och kommer troligen inte att nå

under två meters djup ... Enligt specifikationerna i det

tekniska avsnittet verkar det inte som om någon mer

miljöpåverkan kan förväntas när det gäller planens

genomförande. Planens område fungerar för närvarande

som ett parkerings- och lagringsområde med mycket

mänsklig aktivitet, buller och trafik. Genomförandet av

planen förändrar inte aktiviteten och medför inte några

risker för ekosystemet runt platsen”.

Eco Wave Powers teknik har också utvärderats av

oberoende experter från Solar Impulse Foundation för

teknisk genomförbarhet samt för socioekonomiska och

miljömässiga fördelar, för vilka företaget erhöll en

Efficient Solution Label70.

Eco Wave Power är också mottagare av United National

Global Climate Action Award71 och framhölls som en del

av Sustainable Markets Initiative av HRH Prince Charles,

World Economic Forum och Bank of America72.
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Bolagsstyrningsrapport

Ansvarsfull styrning, 

uppförandekod och etiska regler

Se tidigare avsnitt om Eco Wave Powers hållbarhetsvision.

Lagstiftning och bolagsordning

Bolaget är ett svenskt aktiebolag och regleras av svensk

lagstiftning, huvudsakligen den svenska aktiebolagslagen

(Aktiebolagslagen (2005:551)) och den svenska

årsredovisningslagen (Årsredovisningslagen (1995:1554)).

Efter noteringen av bolagets aktier på First North

tillämpar bolaget First Norths regelbok. Förutom

lagstiftning och First Norths regelbok utgör bolagets

bolagsordning och dess interna riktlinjer för

bolagsstyrning grunden för bolagets bolagsstyrning.

Bolagsordningen innehåller till exempel styrelsens säte,

affärsverksamhetens fokus, gränserna för aktiekapitalet

och antalet aktier samt villkoren för deltagande vid

bolagsstämman. Bolagsordningen finns i sin helhet på

bolagets webbplats: ecowavepower.com.

Koden ska tillämpas av företag vars aktier är upptagna till

handel på en reglerad marknad. Eco Wave Power är inte

formellt skyldiga att tillämpa koden och bolagets styrelse

har valt att för närvarande inte tillämpa den.

Bolagsorganisation

Bolagsstämma
Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas på

bolagsstämman, som i enlighet med aktiebolagslagen är

bolagets högsta beslutande organ. Som bolagets högsta

beslutande organ kan bolagsstämman besluta om alla

frågor avseende bolaget, som inte är specifikt

reserverade för ett annat bolags exklusiva behörighet.

Följaktligen har bolagsstämman ensam behörighet över

styrelsen och den verkställande direktören.

Vid ordinarie (årliga) bolagsstämma, som enligt

aktiebolagslagen ska hållas inom sex månader efter

utgången av varje räkenskapsår, måste beslut fattas om

godkännande av resultaträkningen och balansräkningen,

fördelning av bolagets resultat eller förlust, ansvarsfrihet

för styrelsen och verkställande direktören, val av

styrelseledamöter och revisor samt om ersättning till

styrelsen och revisorn. Vid bolagsstämman beslutar

aktieägarna även om andra viktiga frågor i bolaget, såsom

ändring av bolagsordningen, eventuell nyemission av

aktier osv. Om styrelsen anser att det finns anledning att

hålla en bolagsstämma inför nästa ordinarie (årliga)

bolagsstämma, eller om en revisor för bolaget eller ägare

av minst en tiondel av alla aktier i bolaget kräver det

skriftligen, måste styrelsen utfärda ett meddelande om

att sammankalla en extra bolagsstämma.

Meddelanden från bolagsstämmorna finns tillgängliga på

bolagets webbplats.

Styrelse
Efter bolagsstämman är styrelsen bolagets högsta

beslutande organ. Styrelsen är också bolagets högsta

verkställande organ och bolagets representant. Vidare är

styrelsen enligt aktiebolagslagen ansvarig för bolagets

organisation och förvaltningen av bolagets

angelägenheter och måste regelbundet utvärdera

bolagets och koncernens finansiella ställning och se till att

bolagets organisation är ordnad så att bolagets

redovisning, kapitalförvaltning och ekonomi i allmänhet

övervakas på ett tillfredsställande sätt. Styrelsens

ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens

arbete och se till att styrelsen fullgör sina lagstadgade

uppgifter.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre

och maximalt åtta ordinarie styrelseledamöter utan några

suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen vid en

ordinarie (årligt) bolagsstämma för perioden fram till

nästa ordinarie (årliga) bolagsstämma. Det finns ingen

gräns för hur länge en styrelseledamot får sitta i

styrelsen.

Styrelsens arbete

Styrelsens ansvar omfattar till exempel att fastställa

bolagets övergripande mål och strategier, övervaka stora

investeringar, se till att det finns en tillfredsställande

process för att övervaka bolagets efterlevnad av lagar och

andra regler som är relevanta för bolagets verksamhet,

samt tillämpning av interna riktlinjer. Styrelsens ansvar

omfattar också att se till att bolagets information till

marknaden och investerare är öppen, korrekt, relevant

och tillförlitlig och att utse, utvärdera och vid behov

avskeda bolagets verkställande direktör.

Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, fastställt

en skriftlig arbetsordning för sitt arbete som utvärderas,

uppdateras och fastställs årligen. Styrelsen

sammanträder regelbundet i enlighet med ett program

som fastställs i arbetsordningen, som innehåller vissa

permanenta punkter och vissa punkter vid behov.

Bestämmelser om inrättandet av revisionskommittéer

finns i aktiebolagslagen och i koden. Bestämmelser om

inrättandet av ersättningskommittéer finns i koden. I

detta avseende gäller bestämmelserna i den svenska

aktiebolagslagen endast för företag vars aktier handlas på

en reglerad marknad, som inte omfattar First North, och

som nämns ovan i detta avsnitt är koden inte bindande

för bolaget. Mot bakgrund av verksamhetens omfattning

och koncernens nuvarande storlek är det bolagets

styrelses uppfattning att det i den nuvarande situationen

inte är berättigat att inrätta specifika revisions- eller

ersättningskommittéer. I stället anser styrelsen att

kommittéernas ansvar hanteras bäst i styrelsen. Det är

bolagets styrelses ansvar att säkerställa öppenhet och

kontroll av företagets verksamhet genom rapporter och

kontakter med bolagets revisor.
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Intern kontroll och revision

Bolagets styrelse är enligt aktiebolagslagen ansvarig för

bolagets organisation och förvaltningen av bolagets

angelägenheter och måste regelbundet utvärdera

bolagets och koncernens finansiella ställning och

säkerställa att bolagets organisation är ordnad så att

bolagets redovisning, kapitalförvaltning och ekonomi i

allmänhet övervakas på ett tillfredsställande sätt. Den

arbetsordning som styrelsen antagit för sitt arbete

innehåller instruktioner för intern ekonomisk

rapportering.

Som publikt aktiebolag måste bolaget ha minst en revisor

för granskningen av bolagets och koncernens

årsredovisning och bokslut samt styrelsens och

verkställande direktörens ledning. Revisionen ska vara så

detaljerad och omfattande som krävs enligt god

revisionssed. Bolagets revisor utses enligt

aktiebolagslagen av bolagsstämman. Följaktligen får

revisorer i svenska aktiebolag sitt uppdrag av och är

skyldiga att rapportera till bolagsstämman och får inte

låta sitt arbete styras eller påverkas av styrelsen eller

ledningen.

Företagsledning
Bolagets verkställande direktör är i enlighet med

bestämmelserna i den svenska aktiebolagslagen ansvarig

för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med

riktlinjer och instruktioner från styrelsen. Åtgärder av

ovanlig karaktär eller av stor betydelse med tanke på

omfattningen och arten av bolagets verksamhet

betraktas inte som ”löpande förvaltning” och bör därför

som en huvudregel förberedas och presenteras för

styrelsen för beslut. Den verkställande direktören måste

också vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att

bolagets räkenskaper förs i enlighet med tillämplig lag

och att dess kapitalförvaltning bedrivs på ett

tillfredsställande sätt. Verkställande direktören är

underordnad styrelsen och styrelsen själv kan också

besluta i frågor som är en del av den löpande

förvaltningen. Den verkställande direktörens arbete och

roll samt uppdelningen av uppgifter mellan å ena sidan

styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören

fastställs genom skriftliga instruktioner (en så kallad ”vd-

instruktion”) av styrelsen och styrelsen utvärderar

kontinuerligt den verkställande direktörens arbete.

Redovisning

Den verkställande direktören har utsetts som ansvarig för

bolagets redovisning och ska därför se till att styrelsen

erhåller tillräcklig information för att kontinuerligt kunna

bedöma bolagets och koncernens finansiella ställning och

fullgöra sina uppgifter i alla andra avseenden. Vd ska

kontinuerligt hålla styrelsen informerad om utvecklingen

av bolagets verksamhet och ekonomi.

Information och kommunikation

Vd ansvarar för att med oberoende, objektiva

bedömningar säkerställa att bolagets interna kontroll-

och riskhanteringsprocesser systematiskt utvärderas och

potentiella förbättringar utarbetas. Vd ansvarar också för

att styrelsens riktlinjer kommuniceras till företaget.

Övervakning

CFO ansvarar för att säkerställa att lämpliga processer

finns på plats för övervakning och årlig analys av

efterlevnad av interna principer och att det finns en

särskild process för övervakning och åtgärder av

rapporterade brister. CFO presenterar regelbundet

information om den interna kontrollövervakningen. Idag

ser inte EWP något behov av internrevision eftersom

kontrollen är tillfredsställande med tanke på bolagets

storlek.
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Årscykel
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Års

stämma

Styrelsemöte: 
Helårsrapport

Styrelsemöte: 
Årsredovisning, Bolagsstämma

Konstituerande
styrelsemöte

Styrelsemöte: 
kvartalsrapport andra kvartalet

och verksamhetsplan

Styrelsemöte: 
Kvartalsrapport tredje kvartalet 

och nästa års budget

Extern
granskning
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Styrelse
Styrelsens har sitt säte i Stockholm,

Sverige. Enligt bolagsordningen ska

styrelsen bestå av minst tre och max

åtta ordinarie styrelseledamöter utan

några suppleanter. För närvarande

består styrelsen av fyra ordinarie

ledamöter, som är valda till slutet av

nästa ordinarie bolagsstämma.

MATS ANDERSSON

STYRELSEORDFÖRANDE

Född: 1948

Position: Styrelseordförande sedan 2019.

Övriga uppdrag och relevant erfarenhet: Mats

Andersson är en erfaren styrelseordförande med

erfarenhet från styrelsearbete i både privata och

noterade bolag. Mats har också en lång operativ

erfarenhet som COO på Televerket, VD på

Anticimex AB, Conductor AB, Unitraffic AB.

Nuvarande uppdrag som styrelseordförande i

DAFO AB, Bluetest AB, Gäfle Testteknik AB och

Dafo Security.

Innehav i Eco Wave Power: 10 500

ELIAS JACOBSON

STYRELSELEDAMOT

Född: 1978

Position: Styrelseledamot i bolaget.

Övriga uppdrag och relevant erfarenhet: Elias

Jacobson har både en omfattande erfarenhet

som styrelseledamot och en lång historia i

sektorerna för förnybar energi och teknik. Han

sitter för närvarande som styrelseledamot i

bland annat WiT Venture Partners AB, Zensum

AB, WPS Holding AB och MarketMath Europe AB.

Hans tidigare erfarenhet omfattar tjänster som

vd och styrelseordförande i Peltarion Energy AB,

extern vd för Peltarion AB och för Swedish

Modules I Emtunga AB.

Innehav i Eco Wave Power: 30 000

INNA BRAVERMAN

STYRELSELEDAMOT, GRUNDARE OCH VD

Född: 1986

Position: Styrelseledamot i bolaget.

Styrelseledamot sedan 2019.

Övriga uppdrag och relevant erfarenhet:

Teknikentreprenören Inna Braverman grundade

Eco Wave Power 2011, när hon var 24 år, och

utsågs till en av de 100 mest inflytelserika

personerna i världen av medium.com

(tillsammans med Mark Zuckerberg, Elon Musk

med flera). Under hennes ledning installerade

Eco Wave Power det första vågenergisystemet i

Gibraltar och säkrade 262,7 MW i projektpipeline

i slutet av 2020.

Innehav i Eco Wave Power: 11 750 000

Betydande utmärkelser:

• ”100 makers and mavericks” av Medium.com

• Wireds lista över ”Kvinnor som förändrar

världen”

• 2000-talets 10 mest inflytelserika kvinnor av

MSN

• FN:s ”Climate Action Award” i kategorin

”Women for Results”, Cop25

• “Most Creative People in Business 2020" av

Fast Company

• Erkänd som "Tomorrow's Hero" av CNN

DAVID LEB

GRUNDARE OCH STYRELSELEDAMOT

Född: 1962

Position: Grundare och styrelseledamot sedan

2019.

Övriga uppdrag och relevant erfarenhet:

Serieentreprenör, affärsman och affärsängel.

David har lämnat ett flertal bolag i olika sektorer

på ett framgångsrikt sätt, inklusive ett

börsnoterat medicinbolag på den kanadensiska

börsen, blockchain-baserad teknik och

fastighetsinvesteringar. Han innehar flera patent

för annonsering och datoriserade plattformar.

Innehav i Eco Wave Power: 11 810 102

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
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INNA BRAVERMAN

VD

Se beskrivning ovan.

Aharon Yehuda

EKONOMICHEF FÖR GRUPPEN (CFO)

Född: 1962

Övriga uppdrag och relevant erfarenhet: Mr.

Yehuda är en certifierad revisor (CPA). Mr.

Yehuda har en B.A. i ekonomi och redovisning

och M.B.A. från Tel-Aviv University. Innan han

anslöt sig till EWP arbetade Yehuda som CFO på

Turbochrome, ett företag inom flygindustrin.

Innan dess hade Yehuda ett decennium av

erfarenhet av att tillhandahålla rådgivning,

börsintroduktioner och revisionstjänster till

offentliga och privata företag i Israel.

Innehav i Eco Wave Power: 0

Verksamhet Revisor
Enligt bolagsordningen ska bolaget ha

minst en (1) och max två (2) revisorer med

max två (2) ställföreträdande revisorer.

Bolagets nuvarande revisor är Ernst &

Young AB med Andreas Nyberg (född

1978) som revisor med huvudansvar

sedan årsstämman den 26 juni 2020.

Andreas Nyberg är auktoriserad revisor

och medlem i FAR. Andreas Nybergs

kontorsadress är Hamngatan 26 , 103 99

Stockholm, Sverige.

ANDREAS KIHLBLOM

EKONOMICHEF FÖR SVERIGE

Född: 1976

Övriga uppdrag och relevant erfarenhet: CFO

PostNord Strålfors, chef för Corporate Finance

och M&A på PostNord, Carnegie Investment

Bank, SEB Enskilda.

Innehav i Eco Wave Power: 0
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Styrelse och VD för EWPG Holding AB (publ) med org nr

559202-9499 avger härmed följande årsredovisning och

koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 -

2020-12-31. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Företagets aktier är noterade på Nasdaq First North.

Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

tusentals svenska kronor (TSEK). Tillämpningen av

reglerna i IFRS 3 innebär att jämförelsetalen för perioden

innan bildandet av moderbolaget och koncernen är de för

underkoncernen där Eco Wave Power Ltd är moderbolag.

Moderbolagets och Koncernens räkenskapsår är 1 januari

till 31 december. Dessa finansiella rapporter för

räkenskapsåret 2020 är undertecknad av styrelsen och

verkställande direktören den 27 maj 2020 vilka i samband

med detta godkänt dessa finansiella rapporter för

offentliggörande. Koncernens resultat- och balansräkning

samt Moderbolagets resultat- och balansräkning är

föremål för fastställelse på årsstämman som hålls den 23

juni 2021.

Information om verksamheten
Enligt bolagets bolagsordning är dess ändamål med

verksamheten att direkt eller indirekt genom helägda

eller delägda dotterbolag, bedriva forskning, utveckla och

sälja tjänster och produkter för produktion av förnybar

energi samt att bedriva annan därmed förenlig

verksamhet. Koncernen är främst inriktad på landbaserad

vågenergi för att omvandla havsvågor till grön el.

Verksamhetens fokus
EWPG Holding AB är ett israeliskt-svenskt teknikföretag

som grundades 2011 och som utvecklat teknik som

använder energin i havsvågor för att generera ren

elektricitet. Företaget konstruerade sitt första nätanslutna

vågkraftverk 2016 och bygger för närvarande sitt andra

nätanslutna projekt i Israel.

Eco Wave Power verkar på globala marknader och är

verksamt i Sverige, Israel, Gibraltar, Portugal, Mexiko, Kina

och Australien.

Eco Wave Powers mission är att hjälpa till i kampen mot

klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell

kraftproduktion från havet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Projekt

a. EWP-EDF One-projektet

Under året som gått har EWP-EDF One-projektet uppnått

två tekniska samordningstillstånd för installation av

betong och flottörer på kusten samt prestanda eller

nätanslutningsarbeten. Dessutom slutförde företaget

byggandet och testfasen av Eco Wave Power-

energiomvandlingsenheten, påbörjade

nätanslutningsarbeten och håller för närvarande på att

slutföra förstärkningsarbeten på vågbrytaren för att

möjliggöra en säker anslutning av flottörerna.

b. Gibraltar

Gibraltar-kraftverket har fortsatt vara i drift och

övervakas av Juan, företagets lokala kraftverkschef, med

kontinuerligt online-support från vårt teknikteam på

huvudkontoret i Israel. Den kontinuerliga driften har gjort

det möjligt för företaget att starta testningen av

kombinerad våg- och solteknik, samt skapa en

djupgående intern teknisk analys av prestanda för vårt

Gibraltar-vågenergisystem, vilket pekar på

prestandaförbättringar och betydande

kostnadsminskningar i projektet.

c. Portugal

Även om oförmågan att resa gjorde det svårt att

upprätthålla affärer som vanligt, kunde Eco Wave Power

under 2020 ingå ett 20MW koncessionsavtal med APDL,

med målet att börja licensiering av en installerad

kapacitet på 1MW i första steget, på grund av kortare

licenstider för en sådan mindre skala. För att främja

licensiering av detta projekt etablerade företaget ett

lokalt dotterbolag under namnet EW Portugal - Wave

Energy Solutions, Unipessoal lda, i Porto, Portugal. Man

tillkännagav också ett strategiskt samarbete med Painhas

Engineering and Construction Company för teknisk

support för licensiering av 20MW Portugal-projektet.

Painhas förväntas ta en integrerad del i det tekniska stöd

som behövs för de officiella licensförfarandena för det

planerade vågenergiprojektet i Portugal. När licensiering

erhållits planerar parterna att arbeta för ett fortsatt

samarbete för genomförandet av projektet.

Strategiska partnerskap

Under 2020 ingick Eco Wave Power Ltd. ett

samarbetsavtal med Meridian Energy Australia Pty Ltd

(“MEA”). MEA är ett helägt dotterbolag till Australiens

största förnybara energiprodukt Meridian Energy Limited.

Syftet med samarbetet är att parterna gemensamt ska

undersöka utvecklingen av kommersiella vågkraftprojekt i

NEM.

Pipeline

Eco Wave Power kunde lägga till ytterligare projekt i sin

pipeline, vilket ökade pipeline från 190 MW i 2019 till

262,7 MW i 2020.

Utmärkelser

• Vinnare av Energy Globe Award

• Erkänd av Sifted.eu som en av de europeiska tekniska

pionjärerna som formar den post-pandemiska

världen.

• Mottagare av Green Innovation Award av UK

Department of International Trade.

• Inbjuden att, tillsammans med 14 andra ledande

entreprenörer från hela Storbritannien och Europa, gå

med i den allra första virtuella upplagan av

Unreasonable Impact-programmet, som syftar till att

påskynda företagens tillväxt. Unreasonable Impact är

ett innovativt flerårigt flergeografiskt partnerskap

mellan Barclays och Unreasonable Group som är

världens första globala nätverk med fokus på att öka

företagslösningar som hjälper anställda tusentals

världen över i den framväxande gröna ekonomin.

Förvaltningsberättelse
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• Dessutom har Meaningful Business, en global

plattform för ledare som kombinerar vinst och syfte,

erkänt Eco Wave Power som en Meaningful Business

100 (MB100) ledare för 2020.

• Eco Wave Power var också på Falling Falls lista för

årets vetenskapliga genombrott inom kategorin

ingenjör och teknik.

• Eco Wave Power var hedrad att presenteras på RE: TV

av Sustainable Markets Initiative, kuraterad av

chefredaktör, Hans kungliga höghet Prince Charles of

Wales. Inslaget visar inspirerande innovationer och

idéer för en hållbar framtid.

Koncernens bildande

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 notering 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. Koncernbildning

skedde mellan två partner under gemensamt

bestämmande inflytande.

Effekter av Covid-19

I mars 2020 förklarade Världshälsoorganisationen

utbrottet av ett nytt coronavirus (”covid-19”) som en

pandemi som fortsätter att spridas till de platser där

koncernen bedriver verksamhet och genererar sina

intäkter.

Under pandemin har Eco Wave Powers högsta prioritet

varit att säkerställa de anställdas hälsa och säkerhet

samtidigt som företagets verksamhet bibehålls och

utvecklas. Eco Wave Power har implementerat de COVID-

19-relaterade säkerhetsåtgärder som myndigheterna

föreskriver. Detta innebär bland annat att företaget i stor

utsträckning bedriver sin verksamhet i en virtuell

arbetsmiljö med digitala möten och därmed undviker

resor samtidigt som vi håller våra åtaganden gentemot

kunder och potentiella kunder.

Covid-19-pandemin har resulterat i att statliga

myndigheter över hela världen har vidtagit omfattande

åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19,

inklusive order om skydd på plats och nedstängning,

reserestriktioner, karantän och handelsbegränsningar.

Avbrottens längd varierar beroende på land och det råder

osäkerhet kring varaktigheten och effekten på koncernen

på lång sikt. Covid-19-pandemin har lett till en utveckling

på marknaden och av ekonomiska förhållanden på global

nivå som har påverkat och förväntas fortsätta påverka

koncernens förmåga att bedriva verksamhet som vanligt i

Israel, Gibraltar, Portugal och på andra platser. Som ett

resultat av restriktionerna har koncernen märkt av vissa

förseningar när det gäller licensiering och projektens

genomförande. På grund av covid-19 har koncernen

vidtagit åtgärder, vilka beskrivs i avsnittet VD har ordet,

för att övervaka koncernens finansiella ställning, t.ex.

minskning av våra rörelsekostnader och tillfällig sänkning

av chefernas löner.

Omsättning och resultat
• Intäkterna uppgick till 0 SEK (0).

• Kostnader för forskning och utveckling uppgick till 3,4

MSEK (1,7). Ökningen är främst orsakad av

expansionen i Jaffa Port.

• Kostnader för försäljning och marknadsföring uppgick

till 3,2 MSEK (3,7).

• Administrativa kostnader uppgick till 10,2 MSEK (12,9).

Minskningen är främst en följd av att

omklassificeringar har resultatposter för 2019 har

skett.

• Bolaget har ingen skattekostnad under någon av de

jämförda perioderna eftersom bolaget inte redovisat

något skattemässigt resultat under perioderna.

• Nettoförlusten uppgick till -18 MSEK (-19).

• Förlusten per aktie uppgick till -0,51 MSEK (-0,59).

Finansiell ställning och likviditet
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

till -19,4 MSEK (-12,2) och förklaras av ökade

kostnader såsom beskrivet ovan.

• Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till

-1,2 MSEK (-2,2) och förklaras av expansionen i Jaffa

Port.

• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 87,9 MSEK

(109,0).

Anställda
Medelantalet anställda uppgick till 15 (15).

Forskning och utveckling
Eco Wave Powers kostnader för forskning och utveckling

uppgick till 3,4 MSEK under 2020 (1,7).

Moderbolaget
Intäkterna uppgick till 0 SEK. Administrativa kostnader

uppgick till 4,2 MSEK (9,1). Totalt eget kapital uppgick till

104 MSEK (126). Moderbolaget har ej gjort några

investeringar. Moderbolaget har inga anställda eftersom

den tidigare CFO arbetar på konsultbasis och VD är

anställd i det israeliska bolaget.

Framtida utveckling samt väsentliga risker
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. Bolaget styrelse har det yttersta

ansvaret för hantering och övervakning av bolagets

finansiella risker. De ramar som gäller hantering och

övervakning av de finansiella riskerna antas av styrelsen.

Styrelsen har delegerat ansvaret för den dagliga

riskhanteringen till bolagets företagsledning tillsammans

med styrelsen.

43 EWPG Holding AB (publ), org.nr. 559202-9499 | Årsredovisning 2020

DETTA ÄR ECO WAVE POWER ÅRET 2020 TRENDER OCH DRIVKRAFTER STRATEGI VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING AKTIEN



Beroende av nyckelpersoner och personal

Det finns inom koncernen nyckelpersoner och personal

vilka är viktiga för fortsatt framgångsrik utveckling av

koncernens verksamhet. Koncernen är beroende av

kvalificerad och motiverad personal inom samtliga

funktioner. Det är absolut nödvändigt att koncernen kan

attrahera och behålla nyckelpersonal och att personalen

upplever koncernen som en stimulerande arbetsgivare.

Det finns inga garantier för att koncernen kommer att

kunna behålla nyckelpersonal eller kunna attrahera ny

personal som uppfyller erfordrade kvalifikationer i tid.

Immateriella rättigheter

Värdet på koncernens tillgångar är beroende av dess

förmå.ga att erhålla och bibehålla immateriella

rättigheter. I länder där skyddet för immateriella

rättigheter är begränsat eller obefintligt kan tredje part

komma att använda koncernens immateriella rättigheter

och därigenom reducera värdet på Koncernens

registrerade eller oregistrerade immateriella rättigheter.

Avsaknad av historiska intäkter och omogen marknad

Då koncernen ännu inte har inlett sin

kommersialiseringsfas räknar Koncernen med att

fortsätta att gå med förlust under de närmast kommande

åren. Koncernen är därför, i större utsträckning än ett

etablerat bolag med etablerad försäljning, beroende av

en framgångsrik utvecklings- och kommersialiseringsfas.

Om kommersialiseringen av koncernens produkt

försenas, fördyras eller misslyckas skulle detta han en

väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,

resultat och finansiella ställning.

Marknaden för förnybar energi expanderar i snabb takt,

men vågkraftssektorn befinner sig ännu i ett tidigt

utvecklingsskede. Det finns en risk att relevanta aktörer

avstår från att göra stora investeringar i ny teknik som

inte är tillräckligt känd eller beprövad. Det finns en risk att

relevanta aktörer gör särskilda överväganden avseende

om koncernens teknik är tillräckligt beprövad och intar en

konservativ hållning till att pröva ny teknik.

Miljöpåverkansansvar och försäkringar

Koncernen måste följa all tillämplig lagstiftning och

reglering avseende miljöskydd och miljöpåverkan, men

incidenter avseende Koncernens produkter kan ändå

inträffa. Produkterna kan göra åverkan eller skada

omgivning eller tredje mans tillgångar på ett sådant sätt

att det kan leda till avbrott i verksamheten, förlust av

tillgångar, skada på anställda eller allmänheten. I

samband med detta kan koncernen exempelvis krävas på

skadestånd eller åläggas ett återställandeansvar.

Det finns en risk att koncernen drabbas av skador och

ersättningsanspråk som helt eller delvis inte täcks av

koncernens försäkringsskydd. Det ligger i linje med

koncernens förväntningar på framtida marknader för

koncernens produkter att verksamhet bedrivs på flera

platser och i flera länder runt om i världen. Koncernen

kan därmed komma att utsättas för helt andra regelverk

för exempelvis miljöpåverkan och skadestånd, som

medför risker för ersättningsskyldighet och vilket medför

att Koncernen måste förändra sitt försäkringsskydd.

Avtal

Koncernen har flera pågående projekt som inte grundar

sig i skriftliga avtal, men istället i exempelvis

avsiktsförklaringar där båda parter har uttryckt ett

gemensamt intresse att samarbeta. Avsaknaden av

skriftliga avtal kan leda till osäkerhet rörande vad som

gäller mellan parterna, vilket kan leda till försämrade

relationer och öka risken för tvist.

Tillstånd och ändringar i regelverket

Det krävs flera tillstånd för att bedriva koncernens

verksamhet bland annat avseende användning av mark.

Det kan vara svårt, eller ta längre tid än väntat, att erhålla

nödvändiga tillstånd i vissa länder som Koncernen

förväntar sig ska bli nyckelmarknader för Koncernens

produkter.

Koncernens verksamhet påverkas av miljö- och

säkerhetslagar, liksom förändringar av andra lagar och

regler. Många länder har infört, eller kommer att införa,

lagstiftning som rör produktionen, uppförandet, driften

och avvecklingen av havsbaserade energikällor. Det kan

ske oförutsedda förändringar i den befintliga

lagstiftningen som gör projekten svårare och/eller dyrare

att planera, leverera och driva, vilket kan ha en väsentlig

negativ inverkan på koncernen.

Bidrag

Vissa av koncernens pågående och framtida projekt

kopplade till att utveckla vågkraftverk avses delvis

finansieras genom bidrag, Det finns en risk att koncernen

inte erhåller bidrag såsom förväntat.

Finansiering och framtida kapitalbehov

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga

koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att

den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna

och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en

optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för

kapitalet nere.

Beroende på utvecklingen av koncernens verksamhet och

dess förmåga att generera ett tillräckligt kassaflöde, kan

ytterligare extern finansiering krävas för att kunna

förvärva och utveckla tillgångar samt nya produkter och

tjänster. Villkoren för framtida finansiering kommer att

vara beroende av hur Koncernens verksamhet utvecklas,

men kommer också att bero på andra faktorer utanför

Bolagets kontroll såsom den makroekonomiska

utvecklingen och kapitalmarknadens vilja att finansiera

bolag i den bransch som koncernen är verksam i. Det är

inte säkert att koncernen kommer att kunna erhålla

nödvändiga finansiella resurser i rätt tid om behov

uppstår, i tillräcklig utsträckning och/eller till acceptabla

villkor.

Finansiella risker

Koncernen är i sin verksamhet utsatt för olika typer av

finansiella risker. För ytterligare information om finansiell

riskhantering se not 3 i koncernredovisningen.
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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.

2020 2019

Rörelseresultat (SEK, tusental) -16,734 -18,380
Årets resultat (SEK, tusental) -18,132 -19,185
Likvida medel (SEK, tusental) 87,898 109,026
Soliditet (%) 85% 84%

Utestående aktier vid periodens slut (miljoner) 35.2 35.2
Utestående aktier i genomsnitt (miljoner) 35.2 31.6
Resultat per aktie (SEK) -0.5 -0.6
Eget kapital per aktie (SEK) 2.5 3.3

Antal anställda i genomsnitt (heltidsekvivalenter) 15 15

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

RESULTATDISPOSITION

Överkursfond 111,911,440

Balanserat resultat -9,000,673

Årets resultat -905,138

SEK 99,005,629

Styrelsen föreslår att tillförfogande stående vinstmedel

på 99 005 629 SEK överförs i ny räkning

Nyckeltal koncernen Definitioner av nyckeltal
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1. De tillhörande noterna på sidorna 44 till 54 utgör en integrerad del av Koncernens finansiella rapporter.

SEK, tusental Not 2020 2019*
Kostnader för forskning och utveckling 6a -3,365 -1,743
Kostnader för försäljning och marknadsföring 6b -3,207 -3,669
Administrativa kostnader 6c -10,162 -12,968
Rörelseresultat -16,734 -18,380
Finansiella kostnader 6d -1,390 -805
Resultat före skatt -18,124 -19,185
Skatt på årets resultat -8 -
Årets resultat -18,132 -19,185

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -18,053 -18,856
Innehav utan bestämmande inflytande -79 -329
Totalt -18,132 -19,185

Koncernredovisningen

Koncernens resultaträkning1

SEK 2020 2019
RESULTAT PER AKTIE - FÖRE OCH EFTER UTSPÄDNING (SEK) -0.51 -0.59
GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER SOM ANVÄNDS I BERÄKNING AV RESULTAT PER AKTIE 35,194,844 31,609,746

Koncernens rapport över totalresultat2

SEK, tusental 2020 2019*
ÅRETS RESULTAT -18,132 -19,185

POSTER SOM KAN ÅTERKLASSIFICERAS TILL VINST ELLER FÖRLUST:
VALUTAKURSDIFFERENSER VID OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VERKSAMHET 644 -227
TOTALRESULT FÖR ÅRET -17,488 -19,412

HÄNFÖRLIGT TILL:
MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE -17,409 -19,083
INNEHAV UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE -79 -329
Totalt -17,488 -19,412

*Omklassificerat – se not 2.

*Omklassificerat – se not 2.

2. De tillhörande noterna på sidorna 44 till 54 utgör en integrerad del av Koncernens finansiella rapporter.
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Koncernens balansräkning3

SEK, tusental Not 31 Dec 2020 31 Dec 2019*
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:

Nyttjanderättstillgångar 11 1,705 2,679
Materiella anläggningstillgångar 12 12,051 11,687

Summa anläggningstillgångar 13,756 14,366

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 13 799 1,502
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 970 561
Kortfristiga placeringar 15 555 1,028
Likvida medel 16 87,898 109,026

Summa omsättningstillgångar 90,222 112,117
Summa tillgångar 103,978 126,483

SEK, tusental Not 31 Dec 2020 31 Dec 2019*
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 17

Aktiekapital 704 704

Övrigt tillskjutet kapital 140,788 140,788
Omräkningsreserv 199 -445
Balanserade förluster inklusive årets resultat -53,293 -35,240
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 88,398 105,807
Innehav utan bestämmande inflytande - 79

Summa eget kapital 88,398 105,886

Långfristiga skulder:
Långfristiga leasingskulder 11 1,004 1,880
Långfristiga lån från närstående parter 18 8,700 9,330
Långfristiga lån 19 1,093 1,082

Summa långfristiga skulder 10,797 12,292

Kortfristiga skulder:
Kortfristiga leasingskulder 11 786 799
Kortfristig del av lån från närstående parter 18 - 215
Leverantörsskulder 20a 348 4,837
Övriga kortfristiga rörelseskulder 20b 2,701 1,473
Upplupna kostnader 21 948 981
Summa kortfristiga skulder 4,783 8,305

Summa eget kapital och skulder 103,978 126,483

*Omklassificerat – se not 2.

3. De tillhörande noterna på sidorna 44 till 54 utgör en integrerad del av Koncernens finansiella rapporter.
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SEK, tusental Antal aktier Aktiekapital Överkursfond
Omräkningsdiffer

ens Balanserat resultat

Summa 
Moderbolagets 

aktieägare

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande Totalt

Ingående balans per den 1 jan 2019* - 2 20,390 -218 -16,384 3,790 408 4,198

FÖRÄNDRINGAR 2019:

Årets resultat - - - - -18,856 -18,856 -329 -19,185

Övrigt totalresultat för året - - - -227 - -227 - -227

Totalresultat för året - - - -227 -18,856 -19,083 -329 -19,412

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Emission av aktier för förvärvet av Eco Wave Power Ltd.** 28,839,250 - 8,775 - - 8,775 - 8,775

Emission av aktiekapital vid notering*** 6,355,594 702 111,623 - - 112,325 - 112,325

Totalt transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare 35,194,844 702 120,398 - - 121,100 - 121,100

Utgående balans per den 31 dec 2019* 35,194,844 704 140,788 -445 -35,240 105,807 79 105,886

FÖRÄNDRINGAR 2020:

Årets resultat -18,053 -18,053 -79 -18,132

Övrigt totalresultat för året - - - 644 - 644 - 644

Totalresultat för året - - - 644 -18,053 -17,409 -79 -17,488

Utgående balans per den 31 dec 2020 35,194,844 704 140,788 199 -53,293 88,398 - 88,398

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital4

*Omklassificerat – Se not 2.

**Antal aktier redovisas efter split.

***Netto emissionskostnader om 8,718 TSEK.

4. De tillhörande noterna på sidorna 44 till 54 utgör en integrerad del av Koncernens finansiella rapporter.
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Koncernens kassaflödesanalys5

SEK, tusental 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN:

Årets resultat -18,132 -19,185

JUSTERINGAR FÖR EJ KASSAFLÖDESDRIVNA POSTER:
Återförda avskrivningar och nedskrivningar 1,137 362
Redovisad men ej erlagd ränta på lån 497 267
Kostnader för marknadsföring som ej påverkar kassaflödet - 883

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET
Förändring av förutbetald kostnader och andra rörelsefordringar 269 -803

Förändring av kortfristiga rörelseskulder och upplupna kostnader -3,133 6,248

Kassaflöde från den löpande verksamheten -19,362 -12,228

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i anläggningstillgångar -1,626 -1,456
Investeringar i kortfristiga placeringar 436 -728
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,190 -2,184

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Emission av aktier* - 121,100

Ökning av befintliga lån - 156

Amortering av leasingskuld -886 -152

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -886 121,104

ÅRETS KASSAFLÖDE -21,438 106,692

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 109,026 2,312
OMRÄKNINGSDIFFERENSER PÅ LIKVIDA MEDEL 310 22
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 87,898 109,026

Poster som ej påverkar kassaflödet investeringsverksamheten

Förvärv av nyttjanderättstillgångar som belastar leasingskulden (se not 11) - 2,831

*Netto emissionskostnader om 8,718 TSEK.

5. De tillhörande noterna på sidorna 44 till 54 utgör en integrerad del av Koncernens finansiella rapporter.
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NOT 1 - ALLMÄN INFORMATION
a. Allmänt

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. Bolagets

organisationsnummer är 559202-9499 och adressen är

Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, Sverige.

Koncernredovisningen för Bolaget och dess dotterbolag

(tillsammans “Eco Wave Power”, “EWP” eller “Koncernen”)

har den 26 maj 2021 godkänt denna årsredovisning och

koncernredovisning, vilken kommer att läggas fram för

antagande vid årsstämman den 23 juni 2021.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

tusentals svenska kronor (TSEK). Uppgift inom parentes

avser jämförelseåret.

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.

b. Följder av Covid-19

I mars 2020 förklarade Världshälsoorganisationen

utbrottet av ett nytt coronavirus (”covid-19”) som en

pandemi som fortsätter att spridas till de platser där

koncernen bedriver verksamhet och genererar sina

intäkter. Covid-19-pandemin har resulterat i att statliga

myndigheter över hela världen har vidtagit omfattande

åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19,

inklusive order om skydd på plats och nedstängning,

reserestriktioner, karantän och handelsbegränsningar.

Avbrottens längd varierar beroende på land och det råder

osäkerhet kring varaktigheten och effekten på koncernen

på lång sikt. Covid-19-pandemin har lett till en utveckling

på marknaden och av ekonomiska förhållanden på global

nivå som har påverkat och förväntas fortsätta påverka

koncernens förmåga att bedriva verksamhet som vanligt i

Israel, Gibraltar, Portugal och på andra platser. Som ett

resultat av restriktionerna har koncernen märkt av vissa

förseningar när det gäller projektens genomförande. På

grund av covid-19 har koncernen vidtagit åtgärder för att

övervaka koncernens finansiella ställning, t.ex. minskning

av våra rörelsekostnader och tillfällig sänkning av

chefernas löner.

NOT 2 – SAMMANFATTNING AV VIKTIGA 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Dessa noter innehåller en förteckning över de väsentliga

redovisningsprinciper som tillämpats när denna

koncernredovisning upprättats. Dessa principer har

tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte

annat anges.

Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

internationella standarder IFRS såsom antagits av EU.

Därutöver tillämpas Årsredovisningslagen och Rådet för

finansiell rapporterings rekommendation RFR 1.

Redovisningen är upprättad enligt

anskaffningsvärdemetoden förutom vad gäller finansiella

tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument)

värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska

personer och Årsredovisningslagen Koncernen gör en

funktionell klassificering av sina kostnader i

resultaträkningen

Grund för konsolidering

Koncernredovisningen omfattar Moderbolaget och dess

dotterföretag. Dotterföretag är alla bolag för vilka

Koncernen har ett bestämmande inflytande.

Nya redovisningsprinciper som trädde i kraft från 1

januari 2019

IFRS 16 Leasingavtal trädde ikraft för räkenskapsåret

2019. Standarden kräver att tillgångar och skulder

hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag,

redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras

på synsättet att leasingtagaren har en rättighet att

använda en tillgång under en specifik tidsperiod och

samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet.

Koncernen har valt att tillämpa den förenklade

övergångsmetoden och har inte räknat om

jämförelsetalen. Nyttjanderätter värderas därmed till ett

belopp som motsvarar återstående leasingåtaganden

(leasingskuld) vid ingången av 2019.

Koncernen agerar endast som leasingtagare. Koncernens

hyresavtal för lokaler för huvudkontoret i Tel Aviv

redovisas som en nyttjandetillgång med motsvarande

hyresskuld. Andra leasingavtal är antingen kortfristiga

leasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande

tillgången är av lågt värde och därför undantas. Varje

leasingbetalning fördelas mellan amortering av

leasingskulden och en finansiell kostnad. Den finansiella

kostnaden fördelas över leasingperioden så att varje

rapporteringsperiod belastas med ett belopp som

motsvarar en fast ränta för den skuld som redovisas

under varje period. Räntan som antagits uppgår till 4%.

Leasingperioden fastställs som den icke uppsägningsbara

perioden tillsammans med både perioder som omfattas

av en möjlighet att förlänga leasingavtalet om

leasetagaren är rimligt säker på att utnyttja det

alternativet, och perioder som omfattas av en möjlighet

att säga upp leasingavtalet om leasetagarna är rimligt

säker på att inte utnyttja det alternativet.

Leasingperioden löper ut 2022-12-31 med en förlängning

om ett år, som förväntas utnyttjas, till 2023-12-31.

Nya IFRS

Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som har trätt i

kraft under året, har haft någon väsentlig påverkan på

koncernen.

Inga nya eller ändrade IFRS har förtidstillämpats. Inga

av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte trätt i

kraft, bedöms få någon väsentlig påverkan på

koncernen.

Noter till de konsoliderade räkenskaperna 
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Omräkning av utländsk valuta

De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan

som funktionell valuta då den lokala valutan har

definierats som den valuta som används i den primära

ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen är

verksam. I koncernredovisningen används svenska

kronor (SEK), som är Moderbolagets funktionella valuta

och koncernens rapportvaluta.

Tillgångar och skulder omräknas till den valutakurs som

råder på balansdagen. Intäkter och kostnader omräknas

till SEK till den genomsnittskurs som förelegat vid varje

transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som

uppstår vid valutaomräkning redovisas i resultatet.

Transaktioner i utländsk valuta redovisas initialt till

växelkursen på transaktionsdagen. Efter första

redovisningen omräknas de monetära tillgångarna och

skulderna i utländsk valuta vid respektive balansdag till

den funktionella valutan till den valutakurs som råder på

balansdagen. Valutakursdifferenser redovisas i

resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder i

utländsk valuta och som redovisas till anskaffningsvärde

omräknas till växelkursen vid transaktionsdagen.

Skatter

Skattekostnaden representerar summan av aktuell skatt

och uppskjuten skatt. Bolaget måste bedöma

sannolikheten för att de uppskjutna skattefordringarna

kommer att utnyttjas för avräkning mot framtida

beskattningsbara vinster.

I Koncernen fanns vid utgången av 2020 och 2019

sparade underskottsavdrag som inte värderats utifrån

bedömningsgrunden att utnyttjande måste vara

sannolikt. Ändrade bedömningar av sannolikhet för

utnyttjande kan således påverka resultatet såväl negativt

som positivt.

Skattepliktig vinst skiljer sig från resultatet som redovisas

i resultaträkningen eftersom det har justerats för ej

avdragsgilla kostnader och för inkomster och utgifter som

är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Den

aktuella skattskyldigheten beräknas med hjälp av de

skattesatser som gäller på rapporteringsdagen.

Bidrag

Statliga bidrag redovisas vid den tidpunkt då koncernen

har rätt till dessa bidrag, baserat på kostnaderna, och

ingår som avdrag från kostnader för forskning och

utveckling. Erhållna statliga bidrag redovisas som en

skuld om det förväntas bli ekonomiska fördelar till följd

av forsknings- och utvecklingsverksamhet som leder till

försäljning som berättigar staten till royalty. Statliga

bidrag behandlas som ett lån från staten som kan

efterskänkas när det finns rimlig säkerhet för att

företaget kommer att uppfylla villkoren för att lånet ska

efterskänkas. Det råder osäkerhet om förväntningarna på

framtida ekonomiska fördelar till följd av forsknings- och

utvecklingsverksamhet.

Leasing

Koncernen agerar endast som leasingtagare. Koncernens

hyresavtal för lokaler för huvudkontoret i Tel Aviv

redovisas som en nyttjandetillgång med motsvarande

hyresskuld. Andra leasingavtal är antingen kortfristiga

leasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande

tillgången är av lågt värde och därför undantas. Varje

leasingbetalning av nyttjandetillgång fördelas mellan

amortering av leasingskulden och en finansiell kostnad.

Den finansiella kostnaden fördelas över leasing. Perioden

så att varje rapporteringsperiod belastas med ett belopp

som motsvarar en fast ränta för den skuld som redovisas

under varje period. Hyresperioden bestäms som

hyresperioden som inte kan avbrytas. Koncernens

nyttjandetillgång redovisas till nuvärdet av koncernens

fasta leasingbetalningar. Hyresbetalningar diskonteras

med den ränta som är implicit i hyresavtalet. Koncernens

nyttjanderätt redovisas till anskaffningsvärde och

inkluderar det initiala nuvärdet av hyresskuld, justerat för

leasingbetalning som gjorts vid eller före startdatum och

eventuella initiala direkta kostnader. Användningsrätten

skrivs av linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och

hyresperioden, beroende på vilken som är kortast.

Forsknings- och utvecklingskostnaders

Forsknings- och utvecklingskostnader aktiveras inte

löpande i balansräkningen utan kostnadsförs.

Klassificeringar i balansräkningen

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt

väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller

betalas efter mer än tolv månader räknat från

balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga

skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller

betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Koncernens verksamhetcykel bedöms understiga ett år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till

anskaffningsvärde minus avskrivningar och eventuella

nedskrivningar. I kostnaden ingår utgifter som direkt kan

hänföras till förvärvet av tillgången och kostnaden för att

föra den till den plats och det villkor som krävs för att den

ska kunna fungera på det sätt som förvärvet avser.

Tilläggskostnader läggs till tillgångens redovisade värde

eller redovisas som en separat tillgång, beroende på

vilken metod om är bäst lämpad, endast när det är troligt

att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till

tillgången kommer att flöda till koncernen och tillgångens

kostnad kan mätas pålitligt. Redovisat värde på en

substituerad del avlägsnas. Alla andra typer av

ersättningar och underhåll redovisas till

anskaffningsvärde i resultaträkningen under den period

de inträffar.

Avskrivningar görs linjärt enligt följande:

Maskiner och utrustning 10 år

Inventarier och kontorsutrustning 3 år

Mark Ingen avskrivning

Det redovisade värdet nedskrivs omedelbart till dess

restvär.de om tillgångens redovisade värde överstiger

dess beräknade restvärde. Vinst eller förlust vid avyttring

av materiella anläggningstillgångar fastställs genom en

jämförelse av vinsten från försäljningen och redovisat

värde och redovisas i ”Övriga intäkter” respektive

”Driftskostnader” i resultaträkningen.

Immateriella tillgångar

Företaget har inte rapporterat några immateriella

tillgångar i under någon av de jämförda perioderna.
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Finansiella tillgångar och skulder

Alla finansiella tillgångar och skulder redovisas till verkligt

värde och, i fallet med låneskulder, netto efter direkt

hänförliga transaktionskostnader. Koncernens finansiella

skulder inkluderar långfristiga räntebärande skulder till

aktieägare och närstående parter, leasingskulder,

leverantörsskulder och övriga kortfristiga rörelseskulder.

Koncernens finansiella tillgångar inkluderar kortfristiga

rörelsefordringar och banktillgodohavanden.

Likvida medel anses vara mycket likvida placeringar,

inklusive kortfristig bankinlåning utan begränsningar med

en löptid på tre månader eller mindre från

investeringsdatumet, eller med en löptid på mer än tre

månader men där investeringarna kan lösas in på

begäran utan kostnad och som ingår i koncernens

likviditetshantering. Kortfristiga bankinlåningar är inlåning

med en ursprunglig löptid på mer än tre månader från

investeringsdatumet och som inte uppfyller

likviditetskriterierna. Insättningar presenteras i enlighet

med insättningsvillkoren.

Finansiella skulder redovisas till upplupet

anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet

belopp (exklusive transaktionskostnader). Det belopp

som ska återbetalas redovisas i resultaträkningen fördelat

över lånets löptid med hjälp av effektivräntemetoden.

Lånekostnader kostnadsförs när de uppstår. Skulden

klassificeras som kortfristig i balansräkningen, om

företaget inte har en ovillkorlig rätt att skjuta upp

avräkningen av skulden i minst tolv månader efter

rapporteringsperioden. Bolaget redovisar en förlustreserv

för förväntade kreditförluster på en finansiell tillgång som

värderas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt

värde via övrigt totalresultat. Per balansdag redovisar

Bolaget i resultatet förändringen i förväntade

kreditförluster sedan det första redovisningstillfället.

Bolaget har inte haft någon kreditförlust under 2020 eller

2019 och ej heller någon förlustreserv.

Ersättningar till anställda

Pensioner och långfristiga förmåner

Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner.

En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan

enligt vilken EWP betalar fasta avgifter till en separat

juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller

informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om

denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att

betala alla ersättningar till anställda som hänger samman

med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller

tidigare perioder. Avgifterna redovisas som

personalkostnader när de förfaller till betalning.

Kortfristiga förmåner

Kortfristiga anställningsförmåner är förmåner som

förväntas fullständigt realiseras inom 12 månader efter

utgången av det räkenskapsår där de anställda utför det

relaterade arbetet. Dessa förmåner inkluderar löner,

betald ledighet, betalad sjukfrånvaro, rekreation och

sociala avgifter och de redovisas som utgifter när det

relaterade arbetet utförs. Ett ansvar för en kontantbonus

eller en vinstdelningsplan redovisas när koncernen har en

skyldighet att göra en sådan utbetalning till följd av en

anställds tidigare arbete och en rimlig uppskattning av

beloppet kan göras.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalyser upprättas enligt den indirekta

metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

transaktioner som har gett upphov till betalningar till eller

från Koncernen.

Korrigering av tidigare redovisning och 

omklassificeringar

a. Eco Wave Power Ltd. Ingick ett acceleratoravtal med

PortXL Netherlands B.V. i mars 2019 (se not 19).

Lånebeloppet på 100 000 EUR (1 039 000 SEK) består

av (i) ett belopp på 85 000 EUR som betalas genom

apport, bestående av tjänster relaterade till

deltagande i programmet, och (ii) ett belopp på 15

000 EUR kontant. Eco Wave Power Ltd. redovisade

beloppet på 15 000 EUR som avdrag för kostnader

för forskning och utveckling i sin utförliga

förlustrapport för 2019. Ingen redovisning har gjorts

av de icke-kontanta marknadsföringskostnaderna på

85 000 EUR och de upplupna räntorna på 4 000 EUR

(40 000 SEK) på lånet. Som en konsekvens

underskattades kostnader för forskning och

utveckling, försäljnings- och

marknadsföringskostnader och finansiella kostnader

till totalt 116 000 USD. I januari 2021 genomförde Eco

Wave Power Ltd. en noggrann granskning av villkoren

i sina acceleratoravtal och upptäckte felet. Felet har

åtgärdats genom att räkna om var och en av de

berörda posterna i de finansiella rapporterna för de

tidigare perioderna.

b. Eco Wave Power Ltd. ingick ett acceleratoravtal med

förvaltningskommittén för Jiangsu Changshu High

Tech Development Zone och med Changshu Shirat

Enterprises Management Co., Ltd. under 2013 (se

även not 23b). Enligt avtalet lånade

förvaltningskommittén för Jiangsu Changshu High

Tech Development Zone ut 3 977 tusen RMB (5 308

000 SEK) till Suzhou Eco Wave Power Technology Co.

Ltd. Lånet beviljades i RMB för att samfinansiera

byggandet av ett kraftverk i Gibraltar samt för att

stödja andra satsningar. Suzhou Eco Wave Power

Technology Co. Ltd. bör återbetala lånet genom att

överföra 3% av nettointäkterna från Gibraltars

pilotprojekt och framtida projekt enbart i Kina plus

5% årlig ränta. Det har inte varit några intäkter i Kina

sedan 2013 och det finns inga förväntade intäkter. I

januari 2021 genomförde Eco Wave Power Ltd. en

noggrann granskning av villkoren för sina

acceleratoravtal och det är Suzhou Eco Wave Power

Technology Co. Ltd.:s uppfattning att lånet ska

redovisas som ett åtagande i koncernens

redovisning, snarare än som ett lån (se även not 2

och 23b).

c. Vissa belopp i koncernens resultaträkning och i

koncernens finansiella ställning har under

föregående år, 2019, omklassificerats för att

överensstämma med redovisningen av den aktuella

periodens årsredovisning. Dessa omklassificeringar

har inte haft någon effekt på den nettoförlust som

tidigare rapporterats.

Ändringen har gjorts genom att räkna om var och en av

de berörda posterna i de finansiella rapporterna för de

tidigare perioderna:
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2019

SEK, tusental 2019 Omklassificeringar Omprövningar justerat

Rörelsens kostnader -3,768 3,768 -

Kostnader för forskning och utveckling* -1,582 -161 -1,743

Kostnader för försäljning och marknadsföring* -2,801 -868 -3,669
Administrativa kostnader* -15,496 2,528 -12,968

Övriga intäkter 1,688 -1,688 -
Rörelseresultat -17,576 -18,380)

Finansiella intäkter 224 -224 -

Finansiella kostnader* -767 -38 -805

Resultat före skatt -18,119 -19,185
Skatt på årets resultat - -
Årets resultat -18,119 - -1,067 -19,185

Påverkan på resultatet Påverkan på eget kapital (fortsättning)

2019
SEK, tusental 2019 Omklassificeringar Omprövningar justerat
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR:

Nyttjanderättstillgångar 2,679 2,679

Materiella anläggningstillgångar 11,687 11,687
Summa anläggningstillgångar 14,366 14,366

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR:

Kortfristiga fordringar 1,448 2,063

Förutbetalda kostnader 614 -

Kortfristiga placeringar 1,028 1,028

Likvida medel 109,028 109,026

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 112,118 112,117

SUMMA TILLGÅNGAR 126,484 126,483

2019

SEK, tusental 2019 Omklassificeringar Omprövningar justerat

Eget kapital och skulder

EGET KAPITAL:

Aktiekapital 704 704

Överkursfond 141,817 -1,029 140,788

Omräkningsdifferens 24 -469 -445

Balanserat resultat** -40,964 1,498 4,226 -35,240

Summa eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare 101,581 105,807

Innehav utan bestämmande inflytande 179 -100 79

Summa eget kapital 101,760 105,886

LÅNGFRISTIGA SKULDER:

Långfristiga leasingskulder 1,880 1,880

Långfristiga lån från närstående parter 10,113 -783 9,330

Skulder från närstående parter*** 5,308 -5,308

Långfristiga lån* - 1,082 1,082

Summa långfristiga skulder 17,301 12,292

Kortfristiga skulder:

Kortfristiga leasingskulder 799 799

Kortfristig del av lån från närstående parter - 215 215

Leverantörsskulder och upplupna kostnader:

Leverantörsskulder 4,837 4,837

Övriga kortfristiga rörelseskulder 1,786 668 2,454

Summa kortfristiga skulder 7,422 8,305

Summa eget kapital och skulder 126,483 126,483

Påverkan på eget kapital

*Omklassificerad - Se not a ovanför.

**Omklassificerad - Se not a och b ovanför.

***Omklassificerad - Se not b ovanför.
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NOT 3 – FINANSIELL RISKHANTERING
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd

olika finansiella risker relaterade till likvida medel,

leverantörsskulder och lån. Med finansiell risk avses

fluktuationer i Koncernens resultat och kassaflöde till följd

av marknadsrisk (omfattande ränterisk och valutarisk),

kreditrisk och likviditetskris. Koncernen eftersträvar att

minimera potentiel.la ogynnsamma effekter på

koncernens finansiella resultat. Målsättningen med

koncernens finansverksamhet är att:

• Säkerställa att koncernen kan fullgöra sina

betalningsåtaganden.

• Säkerställa tillgång till erforderlig finansiering.

• Optimera koncernens finansnetto.

Ränterisk

Koncernen är inte utsatt för någon väsentlig ränterisk,

eftersom majoriteten av skulderna löper utan ränta eller

med en fast ränta.

Valutarisk

Koncernen verkar internationellt och utsätts för

valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar.

Valutarisk uppstår från betalningsflöden i utländsk valuta,

så kallad transaktionsexponering, från omräkning av

balansposter i utländsk valuta samt vid omräkning av

utländska dotterföretags resultaträkningar och

balansräkningar till koncernens rapportvaluta som är SEK,

så kallad balansexponering.

Koncernen har huvuddelen av sina likvida medel i SEK och

en mindre del i Israeli New Shekel (ILS). Upplåningen är

främst i amerikansk dollar (USD) och kinesisk renminbi

(RMB). Huvuddelen av kostnaderna är i SEK och ILS. Om

SEK försvagas mot ILS och USD, med alla andra variabler

konstanta, skulle resultatet och kassaflödet försämras

eftersom en stor andel av Koncernens utgifter är i

utländsk valuta. Eget kapital skulle inte påverkas

nämnvärt eftersom den största delen av det egna

kapitalet är hänförlig till Moderbolaget.

Kreditrisk

Kreditrisk uppstår genom banktillgodohavanden hos

banker samt utestående fordringar. Kreditrisk hanteras av

koncernledningen. Endast banker och kreditinstitut med

god kreditvärdighet accepteras. Utestående fordringar är

utestående med myndigheter och andra motparter med

en stark finansiell position, varför kreditrisken bedöms

vara begränsad.

Likviditetsrisk

Koncernen säkerställer genom en försiktig

likviditetshantering att tillräckligt med kassamedel finns

för att möta behovet i den löpande verksamheten.

Samtidigt säkerställs att koncernen har tillräckligt med

likvida medel så att betalning av skulder kan ske när

dessa förfaller.

Koncernledningen följer rullande prognoser för

koncernens likvida medel baserade på förväntade

kassaflöden.

Finansiering och framtida kapitalbehov

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga

koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att

den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna

och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en

optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för

kapitalet nere.

NOT 4 – SEGMENTSRAPPORTERING
Företagets organisation och ledning är organiserade

utifrån funktion och företagets styrning är för

närvarande endast på en aggregerad nivå. Som en följd

därav redovisar företaget inga rörelsesegment i de

finansiella rapporterna.

NOT 5 - INFORMATION OM 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 notering 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. Koncernbildning skedde mellan

två parter under gemensamt bestämmande inflytande

varför ingen förvärvsanalys upprättats. Utöver denna

händelse har inga aktier eller verksamheter förvärvats

under 2020 eller 2019.

Dotterbolag

Moderbolaget är moderbolag till det helägda

dotterbolaget Eco Wave Power Ltd. Eco Wave Power Ltd.

i sin tur är moderbolag till de övriga helägda och delägda

dotterbolagen:

NAMN
HUVUDSAKLIG 

VERKSAMHET

SÄTE SAMT 
REGISTRERINGS- OCH 
VERKSAMHETSLAND

REGISTRERINGS
ÅR

ANDEL AV AKTIERNA 
31 DEC 2020

ANDEL AV AKTIERNA 
31 DEC 2020

Eco Wave Power Ltd. 
(reg. no. 514593722) Vågkraft Israel 2011 100% -

Eco Wave Power Australia PTY 
Ltd. (org-nr. 632805353) Såsom ovan Australien 2019 100% -

Eco Wave Power Gibraltar Ltd. 
(org-nr. 113264) Såsom ovan Gibraltar 2015 100% -

Eco Wave Power Mexico 
(org-nr. 507055) Såsom ovan Mexico 2014 60% 40%

Eco Wave Manzanillo I 
(org-nr. 562840) Såsom ovan Mexico 2016

Ägs till 99,998% av 
Eco Wave Power 

Mexico 0.002%

Suzhou Eco Wave Power 
Technology Co. Ltd. 
(org-nr. 913205810942967451) Såsom ovan Kina 2014 90% 10%

EW Portugal – Wave Energy 
Solutions, Unipessoal lda (org. 
no. 516138626) – se not 14c Såsom ovan Portugal 2020 100% -
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Joint venture

Den återstående delen av EWP EDF One Ltd ägs av EDF
Renewables i Israel. Syftet är att exklusivt samarbeta i
utveckling, finansiering, konstruktion, upphandling,
konstruktion och drift av expansionsprojektet i Jaffa Port
och att utvärdera ytterligare möjliga samarbeten inom
vågkraft. EWP konsoliderar EDF EWP One Ltd. baserat på
de facto-kontroll. Per 31 december 2020 har EDF EWP
One Ltd. inte haft någon verksamhet och innehar inga
tillgångar. All verksamhet i samband med
expansionsprojektet i Jaffa Port har genomförts i Eco
Wave Power Ltd.

NOT 6 – KOSTNADER FÖRDELADE PÅ 
FUNKTION

a. Kostnader för forskning och utveckling:

b. Försäljnings- och marknadsföringskostnader:

NAMN
HUVUDSAKLIG 

AKTIVITET
SÄTE SAMT REGISTRERINGS-

OCH VERKSAMHETSLAND REGISTRERINGSÅR ANDEL AV AKTIERNA
EDF EWP One Ltd. (reg. no. 516065943) Vågkraft Israel 2019 50%

SEK, tusental 2020 2019
Personal och relaterade kostnader 3,627 2,727
Avskrivningar 196 185

3,823 2,912
Avdrag för erhållna bidrag -458 -1,169
Totalt 3,365 1,743

SEK, tusental 2020 2019
Personal och relaterade kostnader 2,656 1,297 
Resor utomlands 223 1,499 
Övrigt 409 1,392 
Avdrag för erhållna bidrag -81 -519 
Totalt 3,207 3,669

c. Administrativa kostnader:

d. Finansiella kostnader:

NOT 7 – ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

NOT 8 – ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA, M.M.

SEK, tusental 2020 2019
Personal och relaterade kostnader 5,956 3,408 
Konsultarvoden 1,269 5,013 
Avskrivningar 942 181 
Övrigt 1,995 4,366 
Totalt 10,162 12,968 

SEK, tusental 2020 2019
Bankavgifter 217 103
Ränteutgifter på långfrista lån 501 267
Övrigt 672 435
Totalt 1,390 805

SEK, tusental 2020 2019
Ernst & Young AB - Revision av Moderbolaget och Koncernen 245 220 
Olika lokala revisorer 147 245 
KPMG AB - Revision i IPO - 864 
Totalt 392 1,329 

SEK, tusental 2020 2019
Löner och andra ersättningar 10,043 6,473

Sociala avgifter 509 431

Pensionskostnader 934 394

Andra förmåner efter anställningens slut 753 134

Aktierelaterad ersättning - -

Totalt 12,239 7,432
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Ersättning till ledande befattningshavare och

styrelseledamöterInna Braverman (VD) och Aharon

Yehuda (CFO) är de enda ledande befattningshavarna på

Eco Wave Power. Verkställande direktören är anställd av

Eco Wave Power Ltd. Anställningsavtalet kan sägas upp

med en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Om

Eco Wave Power Ltd. säger upp avtalet av andra skäl än

specifika skäl för uppsägning, har VD rätt till en

uppsägningsbonus motsvarande sex månaders grundlön.

Verkställande direktören har en grundlön på 90 000 ILS

(motsvarande cirka 229 000 SEK) och en prestations-

baserad bonus. Eco Wave Power Ltd. betalar också

avgifter till VD:s pensions- och utbildningsfond.

Anställningsavtalet innehåller bestämmelser om

sekretess, immateriella rättigheter och klausuler om

konkurrens och värvningsförbud som gäller under en

period av tolv månader efter det att anställningen har

upphört.

Ekonomidirektören (CFO) är anställd av Eco Wave Power

Ltd sedan december 2020. Anställningsavtalet kan sägas

upp med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader.

CFO har en grundlön på 35 000 ILS (motsvarande cirka

89 000 SEK). Eco Wave Power Ltd. betalar också avgifter

till CFO:s pensions- och utbildningsfond.

Anställningsavtalet innehåller bestämmelser om

sekretess, immateriella rättigheter och klausuler om

konkurrens och icke-uppmaning som gäller under en

period av tolv månader efter det att anställningen har

upphört.

Tidigare CFO Andreas Kihlblom är engagerad på

konsultbasis med en ömsesidig uppsägningstid på sex

månader. Avgiften uppgår till 165 000 kr per månad.

Konsultavtalet innehåller bestämmelser om frågor som

sekretess och immateriella rättigheter. Ersättning till

styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid

årsstämman den 26 juni 2019 antogs ett årlig arvode om

Kompensation till ledande befattningshavare och styrelseledamöter 
SEK, tusental Styrelsearvoden / grundlön Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnader Social avgifter Total ersättning
2019
INKLUDERAT I KOSTNADER FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING

Styrelsemedlem och VD, Inna Braverman 2,247 - 85 194 79 2,604
INKLUDERAT I KOSTNADER FÖR FÖRSÄLJNING OCH 
MARKNADSFÖRING

Styrelsemedlem och VD, Inna Braverman 2,247 - 85 194 79 2,604

INKLUDERAT I ADMINISTRATIVA KOSTNADER
Styrelsens ordförande, Mats Andersson 175 - - - 39 214

Styrelsemedlem, David Leb 117 - - - 26 143

Styrelsemedlem, Elias Jacobson 117 - - - 26 143

Styrelsemedlem och VD, Inna Braverman 562 - 21 48 20 651

Övriga ledande befattningshavare 941 - - - - 941

Totalt 6,405 - 190 435 268 7,299

2020
INKLUDERAT I KOSTNADER FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING
Styrelsens ordförande, Mats Andersson - - - - - -

Styrelsemedlem, David Leb - - - - - -

Styrelsemedlem, Elias Jacobson - - - - - -

Styrelsemedlem och VD, Inna Braverman 1,578 - 81 160 48 1,867

Övriga ledande befattningshavare - - - - - -
INKLUDERAT I KOSTNADER FÖR FÖRSÄLJNING OCH 
MARKNADSFÖRING
Styrelsens ordförande, Mats Andersson - - - - - -

Styrelsemedlem, David Leb - - - - - -

Styrelsemedlem, Elias Jacobson - - - - - -

Styrelsemedlem och VD, Inna Braverman 631 - 32 64 19 746

Övriga ledande befattningshavare - - - - - -

INKLUDERAT I ADMINISTRATIVA KOSTNADER
Styrelsens ordförande, Mats Andersson 300 - - - 94 394

Styrelsemedlem, David Leb 200 - - - - 200

Styrelsemedlem, Elias Jacobson 200 - - - 63 263

Styrelsemedlem och VD, Inna Braverman 947 - 49 97 30 1,123

Övriga ledande befattningshavare 2,053 - - 15 9 2,077

Totalt 5,909 - 162 336 263 6,670

200 000 SEK vardera till David Leb och Elias Jacobson
och 300 000 SEK till styrelsens ordförande, Mats
Andersson. Det beslutades också att ingen
styrelsearvode skulle betalas till Inna Braverman.

Genomsnittligt antal anställda 2020 2019
Antal anställda 15 15
Varav män 11 7
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NOT 9 – INKOMSTSKATT
a. Bolagsskatt

Vinsten i EWPG Holding AB (publ) beskattas med den

svenska bolagsskattesatsen, som var 21,4% för 2020 och

2019. Koncernen har inte betalat inkomstskatt under

2020 och 2019 eftersom den inte har uppvisat några

skattepliktiga vinster under perioden.

b. Underskottsavdrag

EWP har outnyttjade underskottsavdrag, varav

skatteeffekten inte har redovisats som uppskjuten

skattefordran i balansräkningen. Detta beror på

osäkerhet kring framtida tidpunkt för när tillräckligt med

skattepliktiga överskott kommer att genereras.

c. Teoretisk inkomstskatt

Inkomstskatten på resultatet före skatt skiljer sig från det

teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid

användning av skattesatsen för Moderbolaget enligt

följande:

SEK, tusental 2020 2019

Resultat före skatt 21.4% -18,124 -19,185
Teroetisk skattefordran 3,879 4,106

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 82 74
Underskottsavdrag vars skatteeffekt ej har redovisats som 
uppskjuten skattefordran i balansräkningen

-3,953 -4,180

Inkomstskatt 8 -

NOT 10 – FINANSIELLA INSTRUMENT PER 

KATEGORI OCH FÖRFALLOANALYS

SEK, tusental På uppmaning < 3 månader 3-12 månader 1-5 år Summa

31 december 2019

Tillgångar i balansräkningen

Kortfristiga fordringar - 1,502 - - 1,502

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 561 - - 561

Kortfristiga placeringar - - 1,028 - 1,028

Likvida medel 109,026 - - - 109,026

31 december 2019 109,026 2,063 1,028 - 112,117

Skulder i balansräkningen

Långfristiga leasingskulder - - - 1,880 1,880

Långfristiga lån till närstående parter - - - 9,330 9,330
Långfristiga lån

- - - 1,082 1,082

Kortfristiga leasingskulder 200 599 799

Kortfristiga lån 54 161 215

Leverantörtsskulder - 4,837 - - 4,837

Övriga kortfristiga rörelseskulder - 1,473 - - 1,473

Övriga upplupna kostnader - 981 - - 981

31 december 2019 - 7,545 760 12,292 20,597
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SEK, tusental På uppmaning < 3 månader 3-12 månader 1-5 år Summa

31 december 2020

Tillgångar i balansräkningen

Kortfristiga fordringar - 799 - - 799

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 970 - - 970

Kortfristiga placeringar - - 555 - 555

Likvida medel 87,898 - - - 87,898

31 December 2020 87,898 1,769 555 - 90,222

Skulder i balansräkningen

Långfristiga leasingskulder - - - 1,004 1,004

Långfristiga lån till närstående parter
- - - 8,700 8,700

Långfristiga lån
- - - 1,093 1,093

Kortfristiga leasingskulder - 197 589 - 786

Leverantörsskulder - 348 - - 348

Övriga kortfristiga rörelseskulder - 2,701 - - 2,701

Övriga upplupna kostnader - 948 - - 948

31 December 2020 - 4,194 589 10,797 15,580

NOT 10 (fortsättning) 
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NOT 11 - LEASING
a. Nyttjanderättstillgångar:

b. Leasingskuld för nyttjanderättstillgångar:

Anskaffningsvärde Avskrivningar Bokfört värde

SEK, tusental

Ingående
anskaffningsv

ärde Inköp
Omräknings

differens

Utgående
anskaffnings

värde

Ingående
ackumulerade
avskrivningar

Årets
avskrivningar

Omräknings
differens

Utgående
avskrivningar Utgående restvärde

Komposition 2020:
Kontor 2,831 - -107 2,724 152 912 -45 1,019 1,705

Totalt 2,831 - -107 2,724 152 912 -45 1,019 1,705

Komposition 2019:
Kontor - 2,831 - 2,831 - 152 - 152 2,679

Totalt - 2,831 - 2,831 - 152 - 152 2,679

SEK, tusental
Ingående bokfört

värde
Förändringar under 

året
Ränteutgifter under 

året
Betalningar under 

året
Omräknings

differens
Utgående bokfört

värde
Komposition 2020:

Kontor 2,679 - 92 -884 -97 1,790
Totalt 2,679 - 92 -884 -97 1,790

Komposition 2019:
Kontor - 2,831 - -152 - 2,679

Totalt - 2,831 - -152 - 2,679

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Sammansättning av leasingskuld 
för nyttjanderättstillgångar:

Kortfristig leasingskuld
Kontor 786 799

786 799
Långfristiga leasingskuld
Kontor 1,004 1,880

1,004 1,880
Totalt 1,790 2,679

c. Övriga upplysningar

1) Koncernen är part i ett avtal som påverkas av IFRS 16

och består av en hyreslokal i Israel, vilket

undertecknades i november 2019. Den avtalade

hyresperioden är 24 månader plus en option på

förlängning på ytterligare 12 månader.

Förlängningsoptionen kan endast utnyttjas av

koncernen och inte av uthyraren. Denna skuld har

värderats till nuvärdet av de återstående

hyresbetalningarna, diskonterade med hjälp av

koncernens stegvisa upplåningsränta per november

2019 - 4%.

2) För att säkra koncernens hyresförpliktelser för

kontoren har koncernen ställt ut en bankgaranti på

36K USD till förmån för uthyraren.

3) Per den 31 december 2020 var minsta framtida

hyresbetalningar (med beaktande av ovannämnda

förlängningsperioder) enligt leasingavtalet:

År Total SEK, tusental
2021 786
2022 1,004

1,790
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NOT 12 - MATERIELLA 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Nedan anges sammansättningen av materiella

anläggningstillgångar och tillhörande ackumulerade

avskrivningar, grupperade efter större klassificeringar,

samt förändringarna däri för respektive år:

NOT 13 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde
Ingående

anskaffningsv
ärde Inköp

Omräkningsdi
fferens

Utgående
anskaffningsvärde

Ingående
ackumulerade
avskrivningar

Årets
avskrivningar

Omräkning
sdifferens

Utgående
avskrivningar 31 december

Komposition 2020:
Mark 736 - -121 615 - - - - 615
Maskiner och utrustning 11,966 1,626 -982 12,610 1,075 194 -67 1,202 11,408
Inventarier och kontorsutrustning 204 - -11 193 144 30 -9 165 28

Totalt 12,906 1,626 -1,114 13,418 1,219 226 -76 1,367 12,051

Komposition 2019:
Mark 681 - 55 736 - - - - 736
Maskiner och utrustning 9,882 1,434 650 11,966 789 181 105 1,075 10,891
Inventarier och kontorsutrustning 161 22 21 204 102 29 13 144 60

Totalt 10,724 1,456 726 12,906 891 210 537 1,219 11,687

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Momsfordran 660 1,339
Övrigt 139 163
Totalt 799 1,502

NOT 14 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 

UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 15- KORTFRISTIGA PLACERINGAR
För att säkra Eco Wave Powers bankgarantier har Eco

Wave Power satt in ett belopp på 555 KSEK (2019 - 1 028

KSEK) i kortfristiga bankinsättningar på Bank Hapoalim

Ltd. De kortfristiga bankinsättningarna är i NIS och

uppbär ränta till en genomsnittlig årlig räntesats på

1,59%. Dessa insättningar omfattas av begränsningar och

är därför inte tillgängliga för allmän användning av

koncernen.

NOT 16 – LIKVIDA MEDEL 

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Förutbetalda kostnader 970 561
Totalt 970 561

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Banktillgodohavanden 555 1,028
Totalt 555 1,028

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Likvida medel 87,898 109,026
Totalt 87,898 109,026
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NOT 17 - AKTIEKAPITAL OCH ÖVERKURSFOND
a. Aktiekapital:

b. Rättigheter relaterade till aktier:

De stamaktierna ger sina innehavare rösträtt och

utdelningsrätt och rätten att erhålla bolagets tillgångar

vid dess likvidation. Per den 31 december 2020 bestod allt

utestående aktiekapitalet av stamaktier.

c. Förändringar i företagets eget kapital:

I maj 2019 slutförde Eco Wave Power Ltd. ett privat

erbjudande om 314 650 stamaktier. Erbjudandet

inbringade totalt 8 775 tusen SEK.

I juli 2019 genomförde Bolaget ett offentligt erbjudande

om 6 355 594 stamaktier till ett kurs om 19 SEK per aktie.

Erbjudandet inbringade totalt 121,043 tusen SEK före

emissionskostnader och 112 325 tusen USD, efter

emissionskostnader.

Antal stamaktier 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Auktoriserat aktiekapital 100,000,000 100,000,000
Emitterat aktiekapital 35,194,844 35,194,844

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Auktoriserat aktiekapital 2,000 2,000
Emitterat aktiekapital 704 704

d. Aktiesplit:

Den 21 maj 2019 genomfördes em 50-för-1-aktiesplit av

bolagets stamaktier som trädde i kraft från dagen för

bemyndigandet. Aktiespliten genomfördes så att varje 1

aktie av då utestående aktier ökade till 50 aktier.

Koncernredovisningen upprättade proforma som om

aktieuppdelningen 50-för-1 av bolagets stamaktier

inträffade för alla presenterade perioder utan någon

förändring av nominellt värde per aktie.

NOT 18 - LÅNGFRISTIGA LÅN FRÅN 

NÄRSTÅENDE PARTER

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Lån från David Leb, 
styrelseledamot 8,700 9,545
Med avdrag för kortfristig del - 215
Totalt 8,700 9,330

SEK, tusental 2020 2019
Ingående värde i början på året 9,545 8,971
Ränta under året 368 227
Omräkningsdifferenser -1,213 347
Utgående värde i slutet på året 8,700 9,545

Ytterligare upplysningar:

Eco Wave Power Ltd. has entered into two loan Eco Wave

Power Ltd. har ingått två låneavtal med aktieägare och

styrelseledamot David Leb, en närstående part, vilka

uppgår till 1 062,000 USD per 31 december 2020

(denominerad i USD). Skulden klassificeras som en

kortfristig skuld till en närstående part i rapporten över

finansiell ställning.

1) Det första låneavtalet avser ett belopp på 200 000

USD. Låneavtalet är föremål för en årlig räntesats på

4%, beräknad på den totala skulden inklusive

upplupen ränta. Lånet redovisas som ett långfristigt

lån eftersom det inte förfaller förrän i januari 2022.

2) Det andra låneavtalet avser ett belopp på 800 000

USD. Enligt låneavtalet är kreditperioden 36 månader

och om lånet inte återbetalas inom kreditperioden

tillämpas en räntesats på 4%. Avtalet anger inte

några specifika återbetalningsdatum. Det är Eco

Wave Power Ltd.:s avsikt att återbetala lånet efter 36

månader. Därför kapitaliserar Eco Wave Power Ltd.

ränta på lånet.

NOT 19 – ANDRA LÅNGFRISTIGA LÅN
a. Andra långfristiga lån

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Lån från PortXL Netherlands B.V. 1,093 1,082
Med avdrag för kortfristig del - -
Totalt 1,093 1,082

b. Förändringar under året:

c. Ytterligare upplysningar:

Lån från PortXL Netherlands B.V.

Eco Wave Power Ltd. ingick ett avtal med PortXL

Netherlands B.V. i mars 2019. Lånet beviljades inom

ramen för ett mentorsdrivet öppet program för

nyetablerade innovationsföretag med fokus på

hamnindustrier. Lånebeloppet består av ett belopp på 85

000 EUR som betalas genom apport, bestående av

deltagande i programmet, och (ii) ett belopp på 15 000

EUR kontant. Eco Wave Power Ltd. Måste återbetala lånet

i fem årliga avbetalningar, med början 1 april 2023.

Låneavtalet är föremål för en årlig räntesats på 5%,

beräknad på den totala skulden inklusive upplupen ränta.

I den utsträckning Eco Wave Power Ltd. inte betalar

tillbaka lånet på förfallodagen, har PortXL Netherlands

BV. rätt att, som enda åtgärd, få stamaktier i Eco Wave

Power Ltd. emitterade till sig i ett sådant antal som är lika

med lånebeloppet och den upplupna räntan dividerat

med 375.825 USD. Vid en sådan emission ska lånet anses

vara återbetalat i sin helhet.

SEK, tusental 2020 2019
Ingående värde i början på året 1,082 -
Upplåning under året - 1,039
Ränta under året 41 40
Omräkningsdifferenser -31 3
Utgående värde i slutet på året 1,093 1,082
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NOT 20 – LEVERANTÖRSSKULDER, ANDRA 

RÖRELSESKULDER OCH UPPLUPNA 

KOSTNADER
a. Leverantörsskulder:

b. Övriga:

Redovisat värde på leverantörsskulder och upplupna

kostnader redovisas till nominellt värde eftersom

tidsvärdet för dessa ej anses vara materiellt.

NOT 21 – UPPLUPNA KOSTNADER

NOT 22 - TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

PARTER
a. Ersättning till ledande befattningshavare 

Ledande befattningshavare omfattar styrelseledamöter,

VD och CFO. Den ersättning som betalas eller betalas till

ledande befattningshavare för tjänster under det angivna

året presenteras nedan.

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Lverantörsskulder

I Sverige 259 4,475
Utanför Sverige 89 362

Totalt 348 4,837

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Personalkostnader och 
relaterade kostnader

1,858
1,118

Andra rörelseskulder 843 355
Totalt 2,701 1,473

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Övriga upplupna kostnader 948 981
Totalt 948 981

b. Lån och räntekostnader från närstående parter (se 

Not 18)

c. Balansposter med anknytning till närstående 

parter

d. Avtal med minoritet i dotterbolag (Se not 23b).

e. Se not 23b avseende ett avtal med 

minoritetsaktieägare i ett av våra dotterbolag.

NOT 23 – EVENTUALFÖRPLIKTELSER
a. Bidrag från Israels energiministerium

Erhållna bidrag från Israels energiministerium för godkänt

banbrytande forsknings- och utvecklingsprogram

redovisas vid den tidpunkt då koncernen har rätt till

dessa bidrag, baserat på kostnaderna, och ingår som

avdrag från kostnader för forskning och utveckling.

Bidragen är 5% royalty som kommer från

kommersialisering av produkter som skyddas av

immateriell äganderätt, tills 100% av de bidrag som

erhållits av koncernen är återbetalda.

SEK, tusental 2020 2019
Personalkostnader och relaterade kostnader 6,335 4,454
Andra förmåner efter anställningens slut 336 242
Totalt 6,671 4,696

SEK, tusental
31 Dec 

2020
31 Dec 

2019
Långfristiga lån till närstående parter 
(se not 18) 8,700 9,545
Personalkostnader och relaterade kostnader 
(se Note 20b) 179 317

Såsom diskuteras i not 2 har denna transaktion

behandlats som ett ”lån som kan efterskänkas” enligt vad

som anges i IAS 20.

b. Lån från förvaltningskommittén i Jiangsu

Changshu High Tech Development Zone

Eco Wave Power Ltd. ingick ett acceleratoravtal med

förvaltningskommittén för Jiangsu Changshu High Tech

Development Zone och med Changshu Shirat Enterprises

Management Co., Ltd. under 2013. Changshu Shirat

Enterprises Management Co., Ltd. äger 10% av Suzhou

Eco Wave Power Technology Co. Ltd. Enligt avtalet lånade

förvaltningskommittén för Jiangsu Changshu High Tech

Development Zone ut 3 977 tusen RMB (570 USD) till

Suzhou Eco Wave Power Technology Co. Ltd. Lånet

beviljades i RMB för att samfinansiera byggandet av ett

kraftverk i Gibraltar samt för att stödja andra satsningar.

Suzhou Eco Wave Power Technology Co. Ltd. bör

återbetala lånet genom att överföra 3% av

nettointäkterna från Gibraltars pilotprojekt och framtida

projekt enbart i Kina plus 5% årlig ränta. Dessutom är

Suzhou Eco Wave Power Technology Co. Ltd. förpliktigat

att betala Changshu Shirat Enterprises Management Co.,

Ltd. 5% av nettointäkterna från kommersialisering av sina

framtida projekt under en period av tio år från den dag

avtalet ingås. Det har inte varit några intäkter i Kina

sedan 2013 och det finns inga förväntade intäkter. Såsom

diskuteras i not 2 har dessa två transaktioner behandlats

som ett ”lån som kan efterskänkas” enligt vad som anges

i IAS 20.

c. Portugal

I april 2020 ingick EWP ett officiellt koncessionsavtal med

Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do

Castelo (”APDL”) om användningen av ett område som

potentiellt är lämpligt för byggande, drift och underhåll

av ett vågenergikraftverk på upp till 20 megawatt på fyra

platser som ägs och drivs av APDL I september 2020

grundade EWP EW Portugal – Wave Energy Solutions,

Unipessoal lda, ett helägt dotterbolag i Porto, Portugal

för att göra det möjligt för EWP att påbörja officiella

licensieringsförfaranden för projektet.

I oktober 2020 ingick EWP ett strategiskt samarbete med

Painhas Engineering and Construction Company

(”Painhas”) för teknisk support för licensieringen av 20

megawattsprojektet i Portugal. Painhas kommer att spela

en integrerad roll i det tekniska stöd som behövs för de

officiella licensieringsförfarandena för det planerade

vågenergiprojektet i Portugal, som en del av det nyligen

undertecknade koncessionsavtalet för 20 megawatt med

hamnmyndigheten i Leixões - APDL. När licensiering har

erhållits kommer parterna att arbeta för ett fortsatt

samarbete för genomförandet av projektet.

d. Under 2020 ingick Eco Wave Power Ltd. ett

samarbetsavtal med Meridian Energy Australia Pty

Ltd (”MEA”). MEA är ett helägt dotterbolag till

Australiens största förnybara energiprodukt

Meridian Energy Limited. Syftet med samarbetet är

att parterna gemensamt ska undersöka utvecklingen

av kommersiella vågenergikraftprojekt på Australian

National Electricity Market (NEM).
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NOT 24 – HÄNDELSER EFTER 

RAPPORTPERIODENS SLUT 
Tel Aviv - Jaffa port

I januari 2021 inledde EWP nätanslutningsarbetena och

förberedelserna för installation av flottörer på

vågbrytaren i Jaffas hamn i Israel, enligt de tekniska

samordningstillstånden från kommunen Tel-Aviv Jaffa

(tillståndsnummer 2020-4345 och nummer 2020-3249)

som krävs för utplaceringen av nätanslutningsarbetena

Tillståndsnummer 2020-4345 gör det möjligt för EWP att

gå vidare mot kabelläggningsarbeten för kraftledningarna

som ansluter EWP-EDF One Jaffa Port-projektet till Israel

Electric Company-understationen. Tillståndsnummer

2020-3249 tillåter cementarbeten och installation av tio

flottörer för EWP-EDF Ones vågenergiprojekt.

Övrigt

I januari 2021 vann Eco Wave Power Ltd. Smart Port

Challenge-tävlingen som hölls av Marockos National Ports

Agency och National Single Window för utrikeshandel –

PORTNET, tillsammans med Global Alliance for Trade

Facilitation och Marockos hamnsamhälle. Priset som Eco

Wave Power Ltd. kommer att tilldelas är 100 tusen

marockanska dirham (92 TSEK), samt en möjlighet för

Marocko att bli test- och implementeringsnav för Eco

Wave Power Ltd:s teknik.
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Moderbolagets finansiella rapporter

SEK, tusental Not 2020 2019*
FÖRSÄLJNINGS- OCH MARKNADSFÖRINGSKOSTNADER 2a -405 -974
ADMINISTRATIVA KOSTNADER 2b -3,806 -8,027
RÖRELSERESULTAT -4,211 -9,001
FINANSIELLA INTÄKTER 2c 315 -
FINANSIELLA KOSTNADER 2d -10 -
RESULTAT FÖRE SKATT -3,906 -9,001
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT - -
ÅRETS RESULTAT -3,906 -9,001
ÖVRIGT TOTALRESULTAT - -
ÅRETS TOTALRESULTAT** -3,906 -9,001

Moderbolagets rapport över totalresultat1 Moderbolagets balansräkning2

SEK, tusental Not 31 Dec 2020 31 Dec 2019
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier i dotterföretag 7 577 577
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 577 577

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristigt lån till närstående 8 14,226 -
Kortfristiga fordringar 9 351 716
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 804 326
Likvida medel 11 84,877 107,164

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 100,258 108,206
SUMMA TILLGÅNGAR 100,835 108,783

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL 12

Aktiekapital 704 704
Överkursfond 111,911 111,911
Balanserade förluster -12,907 -9,001

TOTALT EGET KAPITAL 99,708 103,614

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 260 4,476
Kortfristiga koncerninterna lån 53 53
Övriga kortfristiga skulder 13 500 500
Upplupna kostnader 14 314 140

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 1,127 5,169

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 100,835 108,783

1. De tillhörande noterna på sidorna 60 till 64 utgör en integrerad del av Moderbolagets finansiella rapporter. 2. De tillhörande noterna på sidorna 60 till 64 utgör en integrerad del av Moderbolagets finansiella rapporter.

*Omklassificerad – se not 2.

**Årets resultat överensstämmer med totalresultatet då övriga
förändringar i eget kapital enbart består av transaktioner med 
bolagets aktieägare.
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital3

SEK, tusental Antal aktier Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Summa Moderbolagets aktieägare
BALANS PER DEN 1 JAN 2019* - - - - -
FÖRÄNDRINGAR 2019:

Årets resultat - - - -9,001 -9,001
Årets övriga totalresultat - - - - -
Årets totalresultat - - - -9,001 -9,001

Emission av aktier för förvärvet av Eco Wave Power Ltd. 28,839,250 577 - - 577
Emission av aktier i IPO 6,355,594 127 111,911* - 112,038

Summa transaktioner med ägare 35,194,844 704 111,911 - 112,615

BALANS PER DEN 31 DEC 2019 35,194,844 704 111,911 -9,001 103,614
FÖRÄNDRINGAR 2020:

Årets resultat -3,906 -3,906

Årets övriga totalresultat - - - - -
Årets totalresultat - - - -3,906 -3,906
Summa transaktioner med ägare - - - - -

BALANS PER DEN 31 DEC 2020 35,194,844 704 111,911 -12,907 99,708

Moderbolagets kassaflödesanalys4

SEK, tusental 2020 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat -3,906 -9,001
Justeringar för:
Låneränta -315 -
Förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar -113 -1,043
Förändring av kortfristiga rörelseskulder -4,042 640
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,376 -4,875

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Emission av aktier, netto emissionskostnader* - 112,038
Förändring långfristiga lån -13,911 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13,911 112,038

ÅRETS KASSAFLÖDE -22,287 107,164
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 107,164 -
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 84,877 107,164

3. De tillhörande noterna på sidorna 60 till 64 utgör en integrerad del av Moderbolagets finansiella rapporter.

4. De tillhörande noterna på sidorna 60 till 64 utgör en integrerad del av Moderbolagets finansiella rapporter.

*Netto emissionskostnader om 8,718 TSEK.
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NOT 1 – MODERBOLAGETS 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen för Moderbolaget är upprättad i

enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer

och Årsredovisningslagen. Skillnaderna mellan

koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper

framgår nedan. De nedan angivna

redovisningsprinciperna för moderföretaget har

tillämpats konsekvent på samtliga perioder som

presenteras i moderföretagets finansiella rapporter, om

inte annat anges. För påverkan på moderbolagets

redovisningsprinciper avseende eventuella nya

standarder från IASB, se koncernens avsnitt Nya IFRS.

Årsredovisningen har upprättats enligt

anskaffningsvärdemetoden. De områden som innefattar

en hög grad av bedömning, som är komplexa eller

sådana områden där antaganden och uppskattningar är

av väsentlig betydelse för årsredovisningen anges i

Förvaltningsberättelsen på sidorna 37-39. Moderbolaget

utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika

finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och ränterisk),

kreditrisk och likviditetsrisk. Moderbolaget övergripande

riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på

de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera

potentiella ogynnsamma effekter på koncernens

finansiella resultat. För mer information om finansiella

risker hänvisas till koncernredovisningen not 3.

Vissa belopp i resultaträkningen har föregående år, 2019,

omklassificerats för att överensstämma med

presentationen av den aktuella periodens finansiella

rapporter. Dessa omklassificeringar påverkade inte

tidigare redovisat nettoförlust.

Noter till moderbolagets räkenskaper

NOT 2 – KOSTNADER FÖRDELADE PÅ 

FUNKTION
a. Försäljnings- och marknadsföringskostnader:

b. Administrativa kostnader:

c. Finansiella intäkter:

Se mer detaljer i Not 8

d. Finansiella kostnader:

SEK, tusental 2020 2019

Resor utomlands 22 523 
Konsultarvoden 383 451 
Totalt 405 974

SEK, tusental 2020 2019
Personal och relaterade kostnader 2,770 1,441 
Konsultarvoden 664 5,013 
Övrigt 372 1,573 
Totalt 3,806 8,027 

SEK, tusental 2020 2019
Ränta på koncerninternt lån 315 -
Totalt 315 -

SEK, tusental 2020 2019
Bankavgifter 10 -
Totalt 10 -

NOT 3 – ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

NOT 4 – PERSONALKOSTNADER 
Moderbolaget hade inga anställda 2020 och 2019. VD är

anställd av Eco Wave Power Ltd, varifrån VDs ersättning

betalas. Den tidigare CFOn anlitas på konsultbasis. Inga

konsultkostnader har betalats till styrelseledamöter eller

ledande befattningshavare utöver den ordinarie

ersättningen till CFO. Inga bonusar eller aktierelaterade

ersättningar betalades ut 2020 och 2019. För ytterligare

information om styrelsearvode och annan ersättning till

styrelsen, verkställande direktören och övriga ledande

befattningshavare, se not 21 i koncernredovisningen.

SEK, tusental 2020 2019
Ernst & Young AB - Revision av 
Moderbolaget och Koncernen 245 220 
KPMG AB - Revision i IPO - 864 
Totalt 245 1,084 
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SEK, tusental 2020 2019
Resultat före skatt -3,906 -9,001
Inkomstskatt beräknad enligt skattesats 
i Sverige 21,4% (22%) 836 1,926
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 1 7
Underskottsavdrag vars skatteeffekt ej har redovisats som 
uppskjuten skattefordran i balansräkningen -835 -1,919
Resultat före skatt - -

NOT 5 – INKOMSTSKATT
a. Bolagsskatt:

Moderbolaget har inte betalat inkomstskatt under 2020

och 2019 eftersom den inte har uppvisat några

skattepliktiga vinster under perioden.

b. Underskottsavdrag:

Moderbolaget har outnyttjade underskottsavdrag, varav

skatteeffekten inte har redovisats som uppskjuten

skattefordran i balansräkningen. Detta beror på

osäkerhet kring framtida tidpunkt för när tillräckligt med

skattepliktiga överskott kommer att genereras.

c. Teoretisk skatteberäkning:

Inkomstskatten på resultatet före skatt skiljer sig från det

teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid

användning av skattesatsen för Moderbolaget enligt

följande:

NOT 6 – FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI OCH FÖRFALLOANALYS

I nedanstående tabell presenteras bolagets finansiella tillgångar och skulder, upptagna till redovisat värde vilket 

överensstämmer med  verkligt värde

SEK, tusental På uppmaning < 3 månader 3-12 månader 1-5 år Summa  
Komposition 31 december 2019

Tillgångar i balansräkningen
Kortfristiga fordringar - 716 - - 716

Likvida medel 107,164 - - - 107,164

31 December 2019 107,164 716 - - 107,880

Skulder i balansräkningen
Leverantörsskulder - 4,476 - - 4,476

Övriga kortfristiga skulder - 53 - - 53

31 December 2019 - 4,529 - - 4,529

Komposition 31 december 2020
Tillgångar i balansräkningen
Kortfristiga fordringar - - 14,226 - 14,226

Kortfristiga placeringar - 1,155 - - 1,155

Likvida medel 84,877 - - - 87,898

31 December 2020 87,898 1,155 14,226 - 103,279

Skulder i balansräkningen
Leverantörsskulder - 260 - - 260

Kortfristiga koncerninterna lån - 53 - - 53

Övriga kortfrista skulder - 814 - - 814

31 December 2020 - 1,127 - - 1,127

NOT 7 – ANDELAR I DOTTERBOLAG

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Ingående anskaffningsvärde 577 -
Etablering av EWPG Holding AB (publ) - 577
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 
och redovisat värde 577 577

Namn Org-nr. Säte samt registrerings- och verksamhetsland Antal aktier

Eco Wave Power Ltd. 514593722 Israel 115.357
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NOT 8 - KORTFRISTIGT KONCERNINTERNT LÅN
a. Specificering:

Se villkor under sektion C

b. Förändringar under året:

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Lån till Eco Wave Power Ltd. 14,226 -

SEK, tusental 2020 2019
Årets början - -
Ökning under året 13,911
Debiterad ränta 315 -
Slutet av året 14,226 -

c. Övrig information:

Moderbolaget har ingått ett låneavtal med Eco Wave

Power Ltd, en närstående part. Låneavtalet avser ett

belopp på upp till 84 miljoner SEK eller något annat

belopp som är tillgängligt och överenskommet mellan

parterna enligt de faktiska behoven hos Eco Wave Power

Ltd. När som helst under avtalets löptid, kan Eco Wave

Power Ltd dra av lånet i belopp som är nödvändiga för

Eco Wave Power Ltd:s verksamhet, och sammanlagt upp

till Limitbeloppet, som kan ändras från tid till annan.

Låneavtalet är föremål för en årlig ränta på 4,0%,

beräknad på den totala skulden inklusive upplupen ränta.

Allt utestående skuld samt all upplupen och obetald ränta

ska förfalla och betalas på tidpunkter då parterna

skriftligen överenskommer ("förfallodagen"). Eco Wave

Power Ltd. när som helst före förfallodagen förbetala

lånebeloppet, antingen helt eller delvis, utan föregående

meddelande och utan att drabbas av något påföljd. Lånet

redovisas som ett kortfristigt lån.

Lånet uppgår till 14 226 SEK per den 31 december 2020.

Lånet redovisas som ett kortfristigt lån till närstående i

balansräkningen.

NOT 9 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 10 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 

upplupna INTÄKTER

NOT 11 – LIKVIDA MEDEL

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Momsfordran 351 716
Totalt 351 716

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Förutbetalda kostnader 804 326
Totalt 804 326

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Banktillgodohavanden 84,877 107,164
Totalt 84,877 107,164

NOT 12 – AKTIEKAPITAL OCH ÖVERKURSFOND
a. Aktiekapital:

b. Aktiernas rättigheter:

Stamaktierna ger innehavare rösträtt och utdelningsrätt

och rätten att ta emot tillgångar i bolaget vid dess

likvidation. Per den 31 december 2020 bestod allt

aktiekapitalet uteslutande av stamaktier.

c. Förändringar i Bolagets aktiekapital:

I juli 2019 genomförde Bolaget ett offentligt erbjudande

om 6 355 594 stamaktier till ett börskurs om 19 SEK per

aktie. Erbjudandet inbringande sammanlagt brutto 120,8

MSEK och netto (efter avdrag för emissionskostnader)

112,0 MSEK.

Antal stamaktier 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Auktoriserat aktiekapital 100,000,000 100,000,000
Emitterat aktiekapital 35,194,844 35,194,844

SEK 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Auktoriserat aktiekapital
(SEK tusental) 2,000 2,000
Emitterat aktiekapital
(SEK tusental) 704 704
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NOT 15 – TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner med närstående parter:

a. Ersättning till ledande befattningshavare

b. Ledande befattningshavare omfattar

styrelseledamöter och VD. Den ersättning som

betalas eller betalas till ledande befattningshavare

för tjänster under det angivna året presenteras

nedan.

c.

Ovanstående avser styrelsearvoden samt

konsultkostnader för CFO.

c. Skuld till närstående part (se not 8)

d. Ränta på lån till närstående part (se not 8)

NOT 13 – ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

NOT 14 –UPPLUPNA KOSTNADER

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Personal och relaterade kostnader 500 500
Totalt 500 500

SEK, tusental 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Övriga upplupna kostnader 314 140
Totalt 314 140

SEK, tusental 2020 2019
Personal och relaterade kostnader 2,770 1,441
Totalt 2,770 1,441

NOT 16 – EVENTUALFÖRLIKTELSER 

Moderbolaget har inga eventualförpliktelser eller 

materiella utställda säkerheter.

NOTE 17 – HÄNDELSER EFTER BALANSDAG

Se not 24 i koncernredovisningen.
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Signaturer

Stockholm den 28 maj 2021

MATS ANDERSSON

STYRELSENS ORDFÖRANDE

ELIAS JACOBSON

STYRELSELEDAMOT

Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att

föreläggas årsstämman 2021-06-23 för fastställelse.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att

koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de

antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens

ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i

enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande

bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget

ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens

och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt

beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som

moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står

inför.

DAVID LEB

STYRELSELEDAMOT

INNA BRAVERMAN

VD OCH STYRELSELEDAMOT

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021 – 05 – 28 

Ernst & Young AB  

Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor
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Rapport om årsredovisningen och 

koncernredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och

koncernredovisningen för EWPG Holding AB (publ) för

2020. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning

ingår på sidorna 42 - 70 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i

enlighet med års¬redo¬visningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets

finansiella ställning per den 31 december 2020 och av

dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års-

redo¬vis¬nings¬lagen. Koncernredovisningen har

upprättats i enlighet med års¬redo¬vis¬ningslagen och

ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av

koncernens finansiella ställning per den 31 december

2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för

året enligt International Financial Reporting Standards

(IFRS), såsom de antagits av EU, och års¬redo¬vis-

nings¬lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

år¬sredo¬vis¬ningens och koncernredovisningens övriga

delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer

resultaträkningen och balans¬räkningen för

moderbolaget och koncernen.

Upplysning av särskild betydelse

Vi vill fästa uppmärksamhet vid not 2 korrigeringar av

tidigare redovisning och omklassificeringar, vilken

innehåller information om effekten av justeringar av

tidigare års jämförelsesiffror. Vårt uttalande är inte

modifierat i detta avseende.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar

enligt dessa standarder be¬skrivs närmare i avsnittet

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för¬håll¬ande till

moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är

tillräckliga och ända¬måls¬enliga som grund för våra

uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har

ansvaret för den andra informationen. Den andra

informationen består av sidorna 1 - 41 och sidan 74 (men

innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen

och vår revisionsberättelse avseende dessa).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och

koncernredovisningen omfattar inte denna information

och vi gör inget uttalande med bestyr¬kande avseende

denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och

koncernredovis¬ningen är det vårt ansvar att läsa den

information som identifieras ovan och överväga om

informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med

årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna

genom-gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt

inhämtat under revisionen samt bedömer om

informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga

felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende

denna infor¬ma¬tion, drar slutsatsen att den andra

informationen innehåller en väsent¬lig fel¬aktig¬het, är vi

skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i

det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har

ansvaret för att års¬redo¬vis¬ningen och

koncernredovisningen upprättas och att de ger en

rätt¬visande bild enligt årsredovisningslagen och, vad

gäller koncern¬redo¬vis¬ningen, enligt IFRS såsom de

antagits av EU. Styrelsen och verk¬ställande direktören

ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer

är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och

koncern¬redo¬vis¬ning som inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och

koncernredovisningen an¬svarar styrelsen och

verkställande direktören för bedömningen av bolagets

förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så

är tillämp¬ligt, om förhållanden som kan påverka

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda

antagandet om fortsatt drift. Anta¬gandet om fortsatt

drift tillämpas dock inte om styrelsen och verk¬ställande

direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med

verksam¬heten eller inte har något realistiskt alternativ

till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att

årsredovis¬ningen och koncernredovisningen som helhet

inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig

dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att

lämna en revisionsberättelse som innehåller våra

uttalan¬den. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,

men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt

ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.

Fel¬aktig¬heter kan uppstå på grund av oegentligheter

eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

års-redo¬vis¬ningen och koncernredovisningen.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i EWPG Holding AB (publ), org.nr 559202–9499 
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Som del av en revision enligt ISA använder vi

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk

inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga

felaktigheter i års¬redo¬visningen och

koncernredovisningen, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag, utformar och utför

gransknings¬åtgär¬der bland annat utifrån dessa

risker och inhämtar revisions-bevis som är tillräckliga

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig

fel¬aktig¬het till följd av oegentligheter är högre än

för en väsentlig fel¬aktig¬het som beror på misstag,

eftersom oegentligheter kan inne-fatta age¬ran¬de i

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,

felaktig infor¬mation eller åsidosättande av intern

kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets

interna kontroll som har betydelse för vår revision för

att utforma gransknings¬åtgärder som är lämpliga

med hänsyn till omständigheterna, men inte för att

uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper

som används och rimligheten i styrelsens och

verkställande direktörens upp¬skatt¬ningar i

redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och

verkställande direk¬tören använder antagandet om

fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen

och koncernredovisningen. Vi drar också en slut¬sats,

med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det

finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser

sådana händelser eller förhållanden som kan leda till

betydande tvivel om bolagets för¬måga att fortsätta

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på

upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är

otillräckliga, modifiera uttalandet om

årsredovisningen och kon-cern¬redo¬vis¬ningen.

Våra slutsatser baseras på de revisions¬bevis som

inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.

Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra

att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen,

strukturen och innehållet i årsredovisningen och

koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och

om årsredovisningen och koncernredovis¬ningen

återger de underliggande transaktionerna och

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga

revisionsbevis avseende den finansiella informationen

för enheterna eller affärsaktivi¬teterna inom

koncernen för att göra ett uttalande avseende

koncern¬redovisningen. Vi ansvarar för styrning,

övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi

är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för

den. Vi måste också infor¬mera om betydelsefulla

iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella

betydande brister i den interna kontrollen som vi

identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar

och andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och

koncernredovisningen har vi även utfört en revision av

styrelsens och verkställande direktörens för¬valt¬ning av

EWPG Holding AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel¬sens

leda¬möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för

räken¬skaps¬året.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till

moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga

och ända¬måls¬enliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid

förslag till utdelning innefattar detta bland annat en

bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn

till de krav som bolagets och koncernens verk-

sam¬hetsart, omfattning och risker ställer på storleken av

moder¬bolagets och koncernens egna kapital,

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

förvaltningen av bola¬gets angelägenheter. Detta

innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets

och koncernens ekonomiska situation och att tillse att

bolagets organisation är utformad så att bokföringen,

medelsförvalt¬ningen och bolagets ekonomiska

angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande

sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande

förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar

och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för

att bolagets bokf¬öring ska fullgöras i överensstämmelse

med lag och för att medels¬för¬valtn¬ingen ska skötas på

ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller

verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon

försummelse som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med

aktiebolagslagen, årsredo¬vis¬nings¬lagen eller

bolagsordningen.
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till

dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed

vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av

säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med

aktie¬bolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen

garanti för att en revision som utförs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka

åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersätt¬ningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till

dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är

förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige

använder vi professionellt omdöme och har en

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Granskningen av förvaltningen och förslaget till

dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig

främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka

tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på

vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk

och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar

granskningen på sådana åtgärder, områden och

förhållanden som är väsentliga för verk¬sam¬heten och

där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse

för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade

beslut, besluts¬underlag, vidtagna åtgärder och andra

förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om

ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om

styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets

vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt

med aktiebolagslagen.

Stockholm den 28 maj 2021

Ernst & Young AB

Andreas Nyberg

Auktoriserad revisor
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Den första dagen för handel med Bolagets aktier på First

North var den 18 juli 2019. Aktierna emitteras i enlighet

med svensk lag och aktieägarnas rättigheter relaterade

till aktierna får endast ändras i enlighet med

aktiebolagslagen. Företaget har bara en aktieklass.

Aktieägare har rätt att rösta för sitt fulla antal aktier och

varje aktie berättigar till en röst vid aktieägarnas

sammanträden.

Bolagets bolagsordning innehåller bestämmelser enligt

vilka aktiekapitalet ska vara lägre än 500 000 SEK och

högst 2 000 000 SEK uppdelat i minst 25 000 000 aktier

och högst 100 000 000 aktier. Bolagets aktiekapital

uppgår till 704 986,88 SEK, uppdelat i 35 194 844 aktier,

vilket ger varje aktie ett kvotvärde om 0,02 SEK.

Bolagets aktier är utgivna i dematerialiserad form genom

Euroclears tjänster (Box 191, SE-101 23 Stockholm).

Euroclear är central värdepappersförvarare och

clearingorganisation för aktierna enligt lagen (1998:1479)

om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

instrument. Följaktligen har inga aktiebrev utfärdats och

överlåtelser av aktierna sker elektroniskt. Samtliga aktier

är fullt betalda och utgivna i SEK. ISIN-koden för Bolagets

aktier är SE0012569663.

Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Aktierna är inte

föremål för några obligatoriska uppköpserbjudanden,

någon inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det finns inga

bestämmelser avseende konvertering kopplade till

aktierna. Varken Bolaget eller dess dotterbolag äger

några aktier i Bolaget.

Certified advisor

Bolagets Certified Adviser är FNCA.

Besöksadress: Humlegårdsgatan 5.

Telefon: +46 8-528 00 399.

E-mail: info@fnca.se.

Postadress: FNCA Sweden AB, Box 5807, 102 48

Stockholm.

Utdelningspolicy

Eco Wave Power befinner sig i en fas där prioritet ligger

på att utnyttja de möjligheter till tillväxt som har

identifierats. Aktieägare bör därför inte förvänta sig

någon, eller endast begränsad, utdelning under de

närmsta åren.

Aktieägare

Per den 31 december 2020 ägs Bolagets aktier av 3 418

aktieägare. I tabellen nedan listas bolagets största

aktieägare.

Aktien

AKTIEÄGARE AKTIER / RÖSTER PROCENT

David Leb 11,810,102 34%

Inna Braverman 11,750,000 33%

Pirveli Investments Ltd. 1,951,000 6%

Fjärde AP-fonden 525,000 1%

Skandia Sverige Hållbar 455,195 1%

Övriga 8,703,547 25%

Totalt 35,194,844 100%

74 EWPG Holding AB (publ), org.nr. 559202-9499 | Årsredovisning 2020

DETTA ÄR ECO WAVE POWER ÅRET 2020 TRENDER OCH DRIVKRAFTER STRATEGI VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING AKTIEN



KONTAKT 

EWPG Holding AB (publ.)

Strandvägen 7A, Stockholm, 114 56

Tel: 08-420-026-94 (inom Sverige)

Tel: +972-3-509-4017 (utanför Sverige)

FÖLJ OSS

info@ecowavepower.com  

www.ecowavepower.com

mailto:info@ecowavepower.com
http://www.ecowavepower.com/

