
 

Kommuniké från ordinarie bolags-
stämma i Eco Wave Power Global AB 
(publ) 
Idag har ordinarie bolagsstämma hållits i Eco Wave Power Global 
AB (publ) (”EWPG”). Närvaro på stämman skedde uteslutande ge-
nom poströstning. Nedan följer en sammanfattning av de beslut 
som fattades av bolagsstämman (samtliga i enlighet med de förslag 
som presenterats i kallelsen till ordinarie bolagsstämma som hållits 
tillgänglig på Bolagets webbplats www.ecowavepower.com). 

Bolagsstämman beslutade:  

- att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen 
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 

- att balansera bolagets ansamlade vinstmedel i ny räkning och att det inte ska ske någon 
utdelning för räkenskapsåret 2020; 

-  Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören an-
svarsfrihet för det föregående räkenskapsåret 2020; 

- att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie 
ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att ett registrerat revisionsbolag skulle 
utses till revisor; 

-  att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 
700 000 SEK varav 300 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 SEK 
till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter. Beslutades vidare att inget arvode 
ska utgå till Inna Braverman för styrelsearbetet; 

- att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning; 

- att omvälja Mats Andersson, Elias Jacobson, David Leb och Inna Braverman till ordina-
rie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare Mats 
Andersson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes 
vidare revisionsbolaget Ernst & Young (E&Y) till bolagets revisor för tiden till slutet av 
nästa årsstämma. Noterades vidare att Nils Andreas Nyberg kommer fortsätta som hu-
vudansvarig revisor; 

- om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens för-
slag. 
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För mer information  
Aharon Yehuda 
Tel: +46 (0)8 420 026 94 
E-mail: aharon@ecowavepower.com  

 

Kort om Eco Wave Power Global AB (publ)  
EWPG 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:s (ticker 
ECOWVE) 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 offentliggö-
rande den 23 juni 2021 kl. 14:30 CET.  
 


