Eco Wave Power Global AB (publ)
Emissions- och konverteringsguide
Eco Wave Power Global AB (publ) (’Eco Wave”) avser att lämna in en ansökan om avnotering av
sina stamaktier på Nasdaq First North Growth Market. Den formella ansökan om avnotering kommer
att lämnas till Nasdaq First North tidigast tre månader från och med idag och Nasdaq First North
kommer att besluta om avnoteringsdatum då Eco Waves stamaktier officiellt kommer att avnoteras i
Sverige (”Avnoteringsdatumet”). Efter Avnoteringsdatumet kommer Eco Wave att handlas exklusivt
på Nasdaq Capital Market i USA under tickersymbolen WAVE och CUSIP# 27900N103 i form av
American Depositary Shares (”ADS”). Aktieägare i Eco Wave uppmuntras att konvertera sina
stamaktier till ADS. Inga emissionsavgifter för konverteringar av Eco Wave-aktier utgår under nittio
(90) dagarna från 25 februari, 2022 för företagets inlämnande av sin avnoteringsansökan till Nasdaq
First North Growth Market. Nedan beskrivs proceduren för att konvertera dina stamaktier till
ADS:er:
▪

Överför de underliggande stamaktierna till The Bank of New York Mellon (BNYM) depå i
Sverige:
Depåbankens namn: Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”)
SWIFT (BIC): ESSESESS
Kontakt E-postadress: subcustody.accounts.nordic@seb.se
Telefonnummer: +371 677 57360
För kredit till: The Bank of New York Mellon DR
Kontonr: 01001151658
Obs: Alla insättningar måste resultera i utfärdande av hela ADS. Förhållandet stamaktier till
American Depositary Share (ADS) är 8 aktier till 1 ADS. BNYM kommer inte att utfärda delar
av ADS och insättningar som resulterar i fraktionerade ADS kommer att avvisas av BNYM.

▪

Alla överföringar måste innehålla följande information: Mäklarens eller motpartens namn,
mäklarens eller motpartens Depository Trust Company (DTC) participant number,
investerarens namn och kontonummer hos mäklaren eller motparten. BNYM depåbank
kommer sannolikt att avvisa insättningar utan fullständiga leveransinstruktioner. Dessutom
kommer BNYM inte att kunna leverera ADS utan fullständig leveransinformation.

▪

Efter mottagandet av SWIFT-bekräftelsen på insättningen från SEB och fullständiga
leveransinstruktioner kommer BNYM att leverera ADS till DTC för kreditering till motparten,
som kommer att kreditera investerarens konto. För att undvika förseningar i att slutföra
leveransen av ADS rekommenderas investerare att råda sina mäklare att ta emot BNYMs
leverans av ADS. Emissionsavgifter för konverteringar av aktierna utgår ej under nittio (90)
dagar från dagen för Bolagets inlämnande av sin avnoteringsansökan till Nasdaq First North
Growth Market. Därefter kommer emissionsavgifter att debiteras vid konvertering av vanliga
aktier med kursen 5 USD per 100 ADS eller en bråkdel därav.
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