
N.B. The English text is an unofficial translation of the Swedish. In case of any discrepancies 
between the Swedish and English language versions, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid extra 
bolagsstämma genom 
poströstning i EWPG Holding
AB (publ), org. nr 559202-9499, 
den 31 maj 2021  

Minutes kept at the 
extraordinary general meeting 
in EWPG Holding AB (publ),
reg. no. 559202-9499, held by 
postal voting on 31 May 2021 

 

Information om stämma med enbart poströstning / Information on 

general meeting limited to postal voting 

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset 

(covid-19) har styrelsen, i enlighet med 20 § i lagen (2020:198) om tillfälliga 

undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, 

beslutat att förbjuda aktieägare från att närvara vid bolagsstämman personligen eller 

genom ombud. Aktieägare kan således inte delta och utöva sin rösträtt vid 

bolagsstämman på annat sätt än genom poströstning. 

In view of the recent developments of the spread of the coronavirus (covid-19), the 

board of directors has, in accordance with section 20 of the Act (2020:198) on 

temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies 

and other associations, resolved to prohibit shareholders from attending in person 

or by proxy at the general meeting. Thus, shareholders may not participate and 

exercise their voting rights at the general meeting other than by postal voting.

Antalet röster för och mot förslaget till varje beslut, antalet röster som aktieägare som 

upptagits i röstlängden har avstått från att avge, antalet aktier för vilka röster har 

avgetts, samt den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar redovisas i 

Bilaga 1. 

The number of votes for and against each proposal, the number of votes that 

shareholders who have been recorded in the voting register has abstained from 

casting, the number of shares for which votes has been cast, and the percentage of 

the share capital that these votes represent are displayed in Appendix 1. 
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1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman / Opening of 

the meeting and election of chairman of the meeting 

Stämman öppnades av advokat Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå) på 

uppdrag av styrelsen. Valdes Marcus Nivinger till ordförande vid stämman samt att 

föra protokollet. 

On behalf of the board of directors, the meeting was opened by attorney-at-law 

Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå). It was resolved to elect Marcus 

Nivinger as chairman of the meeting and as keeper of the minutes. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval 

of the voting list 

Upprättades förteckning enligt Bilaga 2. Förteckningen godkändes som röstlängd vid 

stämman. 

The list according to Appendix 2 was prepared. The list was approved as voting list 

at the general meeting. 

3. Val av minst en justeringsman / Election of at least one person to verify 

the minutes 

Stämman beslutade att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en 

justeringsman, varefter Andreas Kihlblom valdes till sådan justeringsman. 

It was resolve minutes should be verified by one person along the 

chairman, whereafter Andreas Kihlblom was appointed to verify the minutes.

4. Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda 

Stämman beslutade att godkänna dagordningen i enlighet med det i kallelsen intagna 

förslaget. 

The meeting resolved to approve the agenda of the meeting in accordance with the 

proposal in the notice to attend the meeting. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / 

Determination as to whether the meeting has been duly convened  

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och 

aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelse till stämman offentliggjorts 

på bolagets hemsida den 29 April 2021 och har varit införd i Post- och Inrikes 

Tidningar den 3 maj 2021. Att kallelse skett har även annonserats i Svenska 

Dagbladet den 3 maj 2021.  Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning 

sammankallad. 

It was noted that notice to attend the meeting, in accordance with the articles of 

association and the regulations in of the Swedish Companies Act, was made by 

notice of the meeting being publish 29 April 2021

and published in the official Swedish gazette on 3 May 2021. It was also announced 
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in Svenska Dagbladet on 3 May 2021 that notice to attend the meeting had been 

published. The meeting was thus declared duly convened.  

6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet / Resolution 

on an authorisation for the board of directors to increase the share 

capital 

Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier 

och/eller teckningsoptioner som hade framgått av kallelsen till stämman framlades, 

Bilaga 3. 

shares and/or warrants, which had been included in the notice to attend the 

meeting was presented, Appendix 3. 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier 

teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag. 

The meeting resolved to authorise the board of directors to resolve on issuance of 

shares  warrants and/or convertibles 

proposal. 

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt. 

It was recorded that the resolution was passed unanimously. 

7. Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution to amend the articles 

of association 

Det noterades att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen har 

funnits tillgänglig i kallelsen till stämman. Förslaget innefattar ändringar av 

bolagsordningens 1, 4, 5 och 7 §§.  

association has been available in the notice to attend the meeting. The proposal 

includes amendments to sections 1, 4, 5 and 7 in the articles of association.  

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen och anta ny bolagsordning i enlighet 

med styrelsens förslag, Bilaga 4. 

The meeting resolved to amend and adopt new articles of association in accordance 

with the , Appendix 4. 

8. Beslut om ändring av existerande Optionsprogram 2020/2024:B / 
Resolution on amendment of existing Warrant program 2020/2024:B

Förslag till beslut om ändring av existerande optionsprogram 2020/2024:B lades 

fram, Bilaga 5.  



4

The proposed resolution to amend existing warrant program 2020/2024:B was 

presented, Appendix 5.  

Det noterades att förslaget inte uppnådde erforderlig röstmajoritet och att förslaget 

därmed inte vann bifall.  

It was noted that the proposal did not acquire the required majority of votes, thus 

the proposal was not approved.  

9. Avslutande av stämman / Closing of the meeting 

Stämman förklarades avslutad. 

The meeting was declared closed. 

 

____________ 
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Vid protokollet: 

In fidem: 

Justeras: 

Verified by: 

 

 

_________________________ 

Marcus Nivinger 

 

 

_________________________ 

Andreas Kihlblom  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Bilaga 1

Redovisning av röstresultat för extra bolagsstämma i - / Results of votes for extraordinary general meeting in EWPG Holding AB (publ) 31 May 2021

Beslutspunkt på dagordning / Item on the agenda

Ja (antal)  
Yes (amount) 

Ja (%)  
Yes (%)

Nej (antal)
No (amount)

Nej (%) 
No (%)

Avstår (antal)
Abstained 
(amount)

Ja (antal)
Yes (amount)

Ja (%) 
Yes (%)

Nej eller 
avstår (antal) 

No or abstained 
(amount)

Nej eller
avstår (%) 

No or abstained 
(%)

Antal aktier för vilka 
röster har avgetts 

Number of shares voted 
for  

Andel av aktiekapitalet 
som dessa avgivna röster 

representerar 
Percentage of share 
capital represented

1.
Val av ordförande vid stämman / election of chairman of the 
meeting

24 025 000 100,000% 0 0,000% 0 24 025 000 68,263%

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation 
and approval of the voting list

24 025 000 100,000% 0 0,000% 0 24 025 000 68,263%

3.
Val av en eller två justeringspersoner / Election of at least 
one person to verify the minutes

24 025 000 100,000% 0 0,000% 0 24 025 000 68,263%

4. Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda 24 025 000 100,000% 0 0,000% 0 24 025 000 68,263%

5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / 
Determination as to whether the meeting has been duly 
convened 

24 025 000 100,000% 0 0,000% 0 24 025 000 68,263%

6.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet / 
Resolution on an authorisation for the board of directors to 
increase the share capital

24 025 000 100,000% 0 0,000% 0 24 025 000 100% 0 0% 24 025 000 68,263%

7.
Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution to amend 
the articles of association

24 025 000 100,000% 0 0,000% 0 24 025 000 100% 0 0% 24 025 000 68,263%

8.
Beslut om ändring av existerande Optionsprogram 
2020/2024:B / Resolution on amendment of existing Warrant 
program 2020/2024:B

0 0,000% 525 000 100,000% 23 500 000 0 0 24 025 000 100% 525 000 1,492%

Aktier Röster

24 025 000 24 025 000

35 194 844 35 194 844

0 0

35 194 844 35 194 844

Totalt antal aktier i bolaget / Total number of shares in the 
company

Egna aktier ägda av bolaget / Shares owned by the company

Röstbara aktier i bolaget / voting shares in the company

Röster (% nedan avser andel av avgivna röster)
Votes (% below shows percentage of cast votes) Aktier

3 företrädda aktieägare på stämman / 3 shareholders represented 
at the general meeting 

Aktier (% nedan avser andel av företrädda aktier)
Shares (% below shows percentage of shares represented)



Bilaga 2 - Röstlängd vid extra bolagsstämma i - / Voting list for extraordinary general meeting in  EWPG Holding AB  31 May 2021

Namn / Name Ombud / Representatives Aktier / Shares Röster / Votes %
Inna Braverman - 11 750 000 11 750 000 48,91%
David Leb - 11 750 000 11 750 000 48,91%
Fjärde AP-Fonden Thomas Ehlin 525 000 525 000 2,19%
Summa / Amount 24 025 000 24 025 000 100,00%

Totalt antal aktier / Total number of shares 35 194 844 35 194 844
68,3% 68,3%
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Bilaga 3 / Appendix 3 

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, 

teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution for the board of directors 

to increase the share capital through issuance of new shares, warrants and/or 

convertibles 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar 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 konvertering till sammanlagt högst 

det antal aktier som motsvarar 20 procent av aktiekapitalet baserat på nuvarande antal aktier i 

Bolaget. 

The Board of Directors proposes that the general meeting resolves on an authorization for 

the Board of Directors to  during the period until the next annual general meeting and at 

one or more occasions  resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible 

debentures, with or without deviation from the shareholders´ preferential rights. The 

corresponding to 20% based on the current number of shares in the Company. 

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.  

directed issue is deemed more appropriate for the company due to timing, commercial or 

similar reasons, and in order to enable acquisitions. Furthermore shall a directed issue be 

resolved within the framework of the authorization in order to enable the upcoming listing of 

American Depositary Shares (ADS) on Nasdaq Capital Market. In case the authorization is 

used for an issue with deviation from the shareholders´ preferential rights, the issue shall be 

made on market terms. Payment may be made in cash, in kind, trough set-off of claims or 

otherwise be conditional.  
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Bilaga 4 / Appendix 4 

 
Förslag till ny bolagsordning / Proposed Articles of Association  

 

BOLAGSORDNING/ARTICLES OF ASSOCATION FÖR/FOR 

EWPG HOLDING AB (PUBL) 

(org. nr./reg. no. 559202-9499) 

§ 1 Företagsnamn/Company name. 

Bolagets företagsnamn är Eco Wave Power Global AB (publ). Bolaget är publikt. 

company. 

§ 2 Styrelsens säte/Registrered office of the Board of Directors 

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm. 

 

§ 3 Verksamhet/Business 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda 
dotterbolag bedriva forskning, utveckling och försäljning av tjänster och produkter för 
förnybar elproduktion och därmed förenlig verksamhet. 

subsidiaries, carry out research, development and sales of services and products for 
renewable electricity production or related activities. 

§ 4 Aktiekapital/Share capital 

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

The share capital shall be no less than SEK 700,000 and no more than SEK 2,800,000 

§ 5 Antal aktier/Shares 

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

The number of shares shall be no less than 35,000,000 and no more than 140,000,000.

§ 6 Styrelse/Board of Directors 

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter.  

The Board of Directors shall consist of no less than three (3) and no more than eight (8) 
directors, without deputy directors.  

§ 7 Revisorer/Auditors 

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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The Company shall have no less than one (1) and no more than two (2) auditors, without or 
with no more than two (2) deputy auditors, or at least one (1) and no more than two (2) 
registered auditing firms. The auditor(s) and deputy/deputies and principal auditor shall be 
authorised public accountants. 

§ 8 Kallelse/Notice 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på 
bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i 
Svenska Dagbladet. 

all be published in Post- och Inrikes Tidningar (the 

announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska 
Dagbladet. 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget 
senast den dag som anges i kallelsen till stämman. 

Shareholders wishing to participate in shareholders' meetings must notify the company no 
later than the date specified in the notice of the shareholders' meeting.  

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden dock endast om aktieägaren 
gjort anmälan härom enligt föregående stycke. 

shareholder has given notice in accordance with the previous section. 

§ 9 Årsstämma/  

Årsstämma ska avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

e end of the fiscal 
year. 

På årsstämman ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller två justerare. 

4. Godkännande av dagordning. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut om: 

8. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

9. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och 

10. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 
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11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 

12. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter. 

13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 
bolagsordningen. 

 

1. Election of the chairman of the meeting. 

2. Preparation and approval of the voting list. 

3. Election of one or two checkers. 

4. Approval of the agenda. 

5. Determination that the meeting has been duly convened. 

6. 
appropriate, consolidated financial 

7. Resolution regarding: 

8. adoption of the income statement and balance sheet, and where appropriate 
consolidated income statement and consolidated balance sheet; 

9. ursuant to the adopted balance sheet; 
and 

10. discharge of the members of the Board of Directors and the managing directors from 
liability. 

11. Determination of remuneration to members of the Board of Directors and auditors. 

12. Election to the Board of Directors and auditors and alternate auditors. 

13. Any other business that arises at the meeting in accordance with the Swedish 
Companies Act (2005:551) or the Articles of Association. 

§ 10 Räkenskapsår/Financial year 

Bolagets räkenskapsår är 1 januari  31 december (kalenderår). 

The company shall have a financial year from 1 January to 31 December (calendar year).

§ 11 Avstämningsförbehåll/Registration of shares 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

 
Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (Swe. Lagen 
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, SFS 1998:1479). 
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Bilaga 5 / Appendix 5 

 

Beslut om ändring av befintligt Optionsprogram 2020/2024:B / Resolution on 
amendment of existing Warrant program 2020/2024:B 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra det redan existerande 
incitamentsprogrammet 2020/2024:B på så sätt att incitamentsprogrammet efter ändringen 
även ska omfatta Inna Braverman och David Leb i deras roll som styrelseledamöter. Beslutet 
ger Inna Braverman och David Leb samma rätt att tilldelas teckningsoptioner som övriga 
deltagare för programmet. De fullständiga villkor gällande bland annat teckningskurs och den 
tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas som antogs vid Bolagets årsstämma 2020 ska i 
övrigt kvarstå oförändrade.  

The Board of Directors proposes that the general meeting resolves to change the already 

existing incentive program 2020/2024:B in such a way that the incentive program after the 

meeting will also include Inna Braverman and David Leb in their role as board members. 

The decision gives Inna Braverman and David Leb the same right to be granted warrants as 

the other participants in the program. The complete terms and conditions regarding, among 

other things, the subscription price and the period within which the warrants may be 

exercised, which were adopted at the Company's Annual General Meeting 2020 shall 

otherwise remain unchanged. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


