
 

Kommuniké från extra bolagsstämma i 
EWPG Holding AB (publ)  
31 maj 2021 – Extra bolagsstämma i EWPG Holding AB (publ) ägde 
rum måndagen den 31 maj 2021 genom enbart poströstning. Vid 
stämman fattades bland annat följande beslut.  

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom 
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller 
flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller 
konvertibler som innebär utgivande av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till 
sammanlagt högst det antal aktier som motsvarar 20 procent av aktiekapitalet baserat på 
nuvarande antal aktier i Bolaget.  
 
Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är 
att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt i situationer då en riktad emission anses 
mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt 
för att möjliggöra förvärv. Vidare ska riktade emissioner kunna vidtas inom ramen för 
bemyndigandet för att möjliggöra den stundande noteringen av amerikanska depåbevis på 
Nasdaq Capital Market. Emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med stöd 
av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig 
teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, optioner 
och/eller konvertibler emitteras. Betalning för tecknade aktier, teckningsoptioner och/eller 
konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.  

Beslut om ändring av bolagsordningen  

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning till 
följande nya lydelser:  
 
§ 1 Bolagets företagsnamn är Eco Wave Power Global AB (publ). Bolaget är publikt.  

§ 4  Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor. 

§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 35 000 000 och högst 140 000 000. 

§ 7  Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, utan eller med högst två (2) 
revisorssuppleanter, eller lägst ett (1) och högst två (2) registrerade revisionsbolag. 
Revisor och revisorssuppleant, respektive huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad 
revisor. 
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Beslut om ändring av existerande Incitamentsprogram 
2020/2024:B  

Förslaget om ändring av existerande incitamentsprogram 2020/2024:B uppnådde inte 
erforderlig majoritet och vann därmed inte bifall.  

 

För mer information  

Andreas Kihlblom 
Tel: +46 (0)8 420 026 94 
E-post: andreas@ecowavepower.com  

 

Kort om EWPG Holding AB (publ)  

Eco Wave Power är ett svenskt bolag som grundades i Tel Aviv, Israel, 2011, som utvecklat en 
patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco 
Wave Power är det enda vågenergiföretaget i världen som äger och driver ett antal 
vågenergiflottörer, som är anslutna till nätet i enlighet med ett Power Purchase Agreement, 
PPA. EWPG Holding AB:s (ticker EWP) aktie är noterad på Nasdaq First North i Stockholm. 

Bolaget har engagerat FNCA som Certified Adviser (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).  

 

Offentliggörande  

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 31 maj 2021 kl. 17:00 CET. 


