BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021
Eco Wave Power Global AB (publ)

Introduktion
I denna bokslutskommuniké för 1 januari till 31 december 2021 förekommer uttrycken "Eco Wave Power Global", "Eco Wave
Power", "EWPG", "EWP", "vi", "vår", "oss ”och Bolaget”. Dessa hänvisar till Eco Wave Power Global AB (publ), ett företag
organiserat enligt Sveriges lagar, och i förekommande fall dess dotterbolag. Fram till den 9 juni 2021 hette vi EWPG Holding
AB (publ). Den 31 maj 2021 godkände våra aktieägare en ny bolagsordning vid en extra bolagsstämma där bland annat vårt
namn ändrades till Eco Wave Power Global AB (publ).

Framåtblickande uttalanden
Denna rapport innehåller framåtblickande uttalanden i enlighet med "safe harbor"-bestämmelserna i Private Securities
Litigation Reform Act från 1995 och andra federala värdepapperslagar. Ord som "förväntar sig", "förutser", "avser", "planerar",
"tror", "söker", "uppskattar" och liknande uttryck eller varianter av sådana ord är avsedda att identifiera framåtblickande
uttalanden. Till exempel använder Eco Wave Power framåtblickande uttalanden när man diskuterar sin pipeline och
expansion, sina samarbeten, lagstiftning med avseende på vågenergi och dess potential att hjälpa New Jersey att erhålla
”proof of concept” av vågkraft, att EWP-EDF One-projekt kommer officiellt att ansluta till det nationella elnätet, det potentiella
införandet av Eco Wave Powers teknologi på den amerikanska marknaden, dess övertygelse om att USA kommer att vara en
av de viktigaste marknaderna för Eco Wave Power samt att lämna in formell ansökan om avnotering till Nasdaq First North
och fokusera på att växa på den amerikanska marknaden. Dessa framåtblickande uttalanden och deras implikationer är
baserade på de nuvarande förväntningarna från ledningen för Eco Wave Power och är föremål för ett antal faktorer och
osäkerheter som kan göra att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som beskrivs i de framåtblickande uttalandena.
Förutom när annat krävs enligt lag, åtar sig Eco Wave Power ingen skyldighet att offentliggöra några ändringar av dessa
framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter detta datum eller för att återspegla
förekomsten av oförutsedda händelser. Mer detaljerad information om risker och osäkerheter som påverkar Eco Wave Power
finns under rubriken "Riskfaktorer" i Eco Wave Powers registreringsutlåtande på formulär F-1 som lämnats in till SEC, som
finns tillgängligt på SEC:s webbplats, www.sec.gov.

Riskfaktorer
Mer detaljerad information om risker och osäkerhetsfaktorer finns under rubriken "Riskfaktorer" i EWPGs registrering på
formulär F-1 som lämnas till SEC och som finns tillgänglig på SECs webbplats, www.sec.gov.
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Fjärde kvartalet 20211,2
•
•
•
•

•
•

Förlusten från rörelsen ökade till -7,7 MSEK (-6,2).
Periodens förlust minskade till -4,7 MSEK (-6,7).
Förlusten per aktie uppgick till SEK -0,1 (-0,19).
Likvida medel uppgick till 132 MSEK (88) per den 31
december 2021 och aktiekapitalet till 133 MSEK (88). Totalt
antal utestående aktier uppgick till 44 394 844 (35 194 844).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,9
MSEK (-5,1).
Antalet anställda var i genomsnitt 14 (15).

•

Bidrag – Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave
Power, besökte Queen Mary University of London (”QMUL”)
för att kickstarta forskningsprojektet för vilket ett anslag har
godkänts av Innovate UK – Storbritanniens innovationsbyrå.
Bidraget ges som en del av ”Energy Catalyst Round 8: clean
energy- experimental development competition”, för ett
projekt med titeln "Sea Wave Energy Powered Microgrid for
Remote Islands and Rural Coasts", som ska genomföras i
samarbete med Queen Mary University of London (QMUL),
Asian Institute of Technology (AIT) och Provincial Electricity
Authority (PEA) i Thailand. Bidraget kommer att delas upp
mellan parterna i enlighet med varje parts bidrag till
projektet. Eco Wave Power kommer att beviljas ca 104 000
GBP (ca 1,2 MSEK) och kommer att bidra med ca 45 000 pund
(ca 0,5 MSEK)

•

Utmärkelser och erkännanden - Eco Wave Power vann
2021 Go Global Award i kategorin Clean Tech. International
Trade Councils Go Global Awards belönar de företag som
driver ekonomin framåt genom innovationer, teknologier
och strategier.

Helår 20211,2
•
•
•
•
•
•

Intäkter om 0,26 MSEK (0) från förstudie.
Förlusten från rörelsen i 2021 uppgick till -25,7 MSEK (-16,7).
Periodens förlust ökade till -19,6 MSEK (-18,1).
Förlusten per aktie uppgick till SEK -0,49 (-0,51).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,6 MSEK (-19,4).
Antalet anställda var i genomsnitt 15 (15).

Väsentliga händelser i kvartalet
•

EWP EDF One Project - Den 4 oktober 2021 tillkännagav Eco
Wave Power ett samarbetsavtal med Lesico Ltd. (TASE: LSCO)
("Lesico") för att producera de åtta återstående flottörerna
för EWP EDF One-projektet i Israel, genom sitt dotterbolag
EDF EWP One Ltd. Lesico har mer än 52 års erfarenhet av att
tillhandahålla ingenjörs- och konstruktions-, drift- och
underhållstjänster för infrastrukturprojekt och är involverad
i forskning och utveckling av ren teknik inom vatten och
avsaltning.

•

Pipeline och penetration av nya marknader - Den 11
oktober 2021 tillkännagav Eco Wave ett samförståndsavtal
(“MOU”) med CIMC Offshore Engineering Institute Co., Ltd.
(“CIMC OEI”), ett helägt dotterbolag till Kina International
Marine Containers (Group) Co., Ltd., känd som CIMC. CIMC
är noterat på börsen i Hong Kong samt Shenzen Stock
Exchange. Enligt villkoren i MOU kommer parterna att arbeta
för att främja en pilotanläggning i Kina baserad på Eco Wave
Powers teknologi och utforska möjligheter för offshoretillämpning. Parterna planerar också att samarbeta för att
söka bidrag från statliga och kommunala myndigheter i Kina.
Dessutom är det CIMC OEIs avsikt att introducera Eco Wave
Power för potentiella kunder och stödja förhandlingar med
CIMC OEIs befintliga kunder och hamnar i Kina, med syfte att
kommersialisera tekniken. CIMC OEI kommer också att
tillhandahålla ingenjörstjänster till utvalda projekt.

1
2

Under COP26 tillkännagav The Blue Climate Initiative (BCI) de
21 semifinalisterna för Ocean Innovation Prize på 1 miljon
dollar och Eco Wave valdes ut som semifinalist. Under hela
konferensen uppmärksammades Eco Wave Power av
högprofilerad media och organisationer, inklusive Sky News,
The Solar Impulse Foundation och RE:TV av The Sustainable
Markets Initiative.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.
För kommentarer kring utveckling under helåret 2020 och Moderbolaget, se sektion Finansiell utveckling på sid 5.
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Väsentliga händelser efter
rapportdatum
•

EWP EDF One Project - Eco Wave Power slutförde
produktionen av alla flottörer och stödjande strukturer för
det nätanslutna EWP-EDF One-projektet och fyra enheter har
levererats till Jaffa Port-projektet i Israel. Detta markerar en
viktig milstolpe i utvecklingen av denna innovativa vågkraft.
Flottörerna levererades i enlighet med det samarbetsavtal
som ingåtts mellan EWP-EDF One Ltd. och Lesico. Lesico
började också installationen av de första flottörerna i Jaffa.

•

Penetration av den amerikanska marknaden – Den 19
januari 2022 tillkännagav Eco Wave Power ett nytecknat
samarbetsavtal med AltaSea at the Port of Los Angeles. Eco
Wave Power planerar att genomföra ett pilotprogram på
AltaSeas campus, som ligger i hamnen i Los Angeles.
Tillsammans kommer Eco Wave och AltaSea att försöka
säkra andra platser för framtida implementering.

•

Ny amerikansk lagstiftning – Den 20 januari 2022, under
Eco Wave Powers klockringningsceremoni på Nasdaq Capital
Market US, tillkännagav New Jersey Assemblyman Robert J.
Karabinchak sin avsikt att införa ny lagstiftning som adderar
vågenergi i New Jerseys energiplan och hjälpa New Jersey att
bli den första amerikanska delstaten med ”proof of concept”
av kommersiell vågenergi.

•

Planerar att avnotera aktien från Nasdaq First North
Growth Market – Den 25 februari 2022 tillkännagav Eco
Wave Power att man planerar att ansöka om avnotering av
aktien från Nasdaq First North Growth Market. Orsaken är
att man vill flytta fokus till sin senaste notering på Nasdaq
Capital Market i USA ("Nasdaq USA"). Den formella ansökan
om avnotering kommer att lämnas in till Nasdaq First North
tidigast tre månader från den 25 februari 2022.

Den 22 januari 2022 slutförde Eco Wave Power officiellt
nätanslutningsarbetet för EWP EDF One-projektet, i enlighet
med tillståndet för teknisk samordning från Tel-Aviv Jaffa
kommun (tillståndsnummer 2020-4345) för EWP-EDF One
Wave Energy-projektet.
•

•

EWP-OPT-samarbete - Den 13 januari 2022 tillkännagav Eco
Wave Power och Ocean Power Technologies, Inc. (“OPT”) att
de arbetar med att använda sina kompletterande
teknologier
och
färdigheter
för
att
accelerera
vågenergiprojekt i enlighet med tidigare undertecknat avtal.
Företagen kommer att samarbeta på flera fronter, inklusive
kunskapsdelning, gemensamma bidragsinlämningar och
samarbetsstöd för att ta sig in på nya marknader. Dessutom
kan gemensamma lösningar utvecklas med respektive
företags teknik och utnyttja OPTs offshore-teknik och
nyförvärvade robotkapacitet i Eco Wave Powers projekt.
Bidrag - Den 18 januari 2022 tillkännagav Eco Wave Power
att de har valts ut som finalist, som en del av en koalition
ledd av Los Angeles County Economic Development
Corporation (“ LAEDC"). LAEDC samlade och underlättade en
regional koalition av intressenter från regeringen,
näringslivet, ideella organisationer och universitetsvärlden.
Förutom Eco Wave Power inkluderar koalitionen AltaSea at
the Port of Los Angeles, Staden Los Angeles, ledd av
borgmästare
Eric
Garcettis
kommunfullmäktige,
avdelningen för ekonomisk och arbetskraftsutveckling
(EWDD), LA Department of Water and Power (LADWP), LA
Department of Transportation, hamnen i Los Angeles,
Toyota Motor Nordamerika, Los Angeles Cleantech
Incubator (LACI), Urban Movement Labs (UML), Santa Monica
College, Los Angeles Regional Strong Workforce Consortium,
Entrepreneur Education Center, Inc. (EECI) i södra LA, Long
Beach Economic Partnership och PledgeLA.
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Finansiell utveckling

Om Eco Wave Power Global AB

Koncernen i fjärde kvartalet 20211

Eco Wave Power Global AB (publ) (”EWPG”) är ett ledande
teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en
patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna
grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i
kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra
kommersiell energiproduktion från havsvågor.

•

•
•
•
•
•

•

Rörelseförlusten ökade till -7,7 MSEK (-6,2). Kostnader för
forskning och utveckling ökade till 1,3 MSEK (1,3), kostnader
för försäljning och marknadsföring uppgick till 1,5 MSEK
(1,0). Administrativa kostnader uppgick till 4,9 MSEK (3,9).
Periodens nettoförlust ökade till -4,6 MSEK (-6,7).
Förlust per aktie om -0,1 SEK (-0,19 SEK).
Per den 31 december 2021 uppgick likvida medel till 132
MSEK (88) och eget kapital till 133 MSEK (88)
Totalt antal utestående aktier uppgick till 44 394 844 (35 194
844).
Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 5,9 MSEK (-5,1), främst på grund av företagets
driftskostnader.
Medelantalet anställda om 14 (15).

Koncernen i helåret 2021
•

•

•
•
•
•
•

•

Intäkter om 0,26 MSEK (0) från förstudie. Utöver Bolagets
WEC-teknik, bygger företaget också en pipeline av
kompletterande teknologitjänster som det kan erbjuda sina
kunder och andra parter, till exempel andra företag och
forskningsinstitutioner. Dessa tjänster inkluderar för
närvarande förstudier för potentiella kunder med WECteknik. Intäkterna under 2021 kommer från en förstudie.
Rörelsereförlusten ökade till -25,7 MSEK (-16,7). Kostnader
för forskning och utveckling ökade till 5,7 MSEK (3,4),
kostnader för försäljning och marknadsföring uppgick till 4,2
MSEK (3,2). Administrativa kostnader uppgick till 15,9 MSEK
(10,1). I Q2 2020 reducerades administrativa kostnader med
en engångspost om 1,14 MSEK, avseende en kostnadspost
som reglerades till ett lägre belopp än reserverat för.
Periodens nettoförlust ökade till -19,6 MSEK (-18,1).
Förlust per aktie om -0,49 SEK (-0,51 SEK).
Per den 31 december 2021 uppgick likvida medel till 132
MSEK (88) och eget kapital till 133 MSEK (88)
Totalt antal utestående aktier uppgick till 44 394 844 (35 194
844).
Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 18,6 MSEK (-19,4), främst på grund av företagets
driftskostnader.
Medelantalet anställda om 15 (15).

EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av
Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv
lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs
projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens
regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens
program HORIZON2020. Företaget har också erkänts av FN och
mottagit “Climate Action Award”.
EWPG’s aktier (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North and
EWPG’s ADSs (WAVE) handlas på Nasdaq Capital Market.
Läs mer om Eco Wave
www.ecowavepower.com.

Power

Global

AB

(publ)

Information som finns på, eller som kan nås via, vår webbplats
utgör inte en del av denna delårsrapport. Vi har tagit med vår
webbadress i denna delårsrapport endast som en inaktiv
textreferens.

Moderbolaget i fjärde kvartalet 2021
•
•

Periodens förlust uppgick till -0,8 MSEK (-1,7).
Eget kapital uppgick till 163,1 MSEK (99,7).

Moderbolaget i helåret 2021
•

•

Periodens förlust uppgick till -3,3 MSEK (-3,9). 2020 minskade
Moderbolagets
administrativa
kostnader
med
en
engångspost om 1,1 MSEK (se kommentarer om Koncernen
ovan).
Eget kapital uppgick till 163,1 MSEK (99,7).

1

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.
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VD har ordet
Förra året var ett betydelsefullt år för Eco Wave Power då vi växte våra potentiella marknader globalt,
listade våra aktier (underliggande amerikanska depåaktier), på Nasdaq Capital Market US och fortsatte
att marknadsföra vår innovativa teknologi till regeringar, nya potentiella partners och andra
beslutsfattare runt om i världen.
Vi är idag betydligt närmare att uppnå vårt uppdrag att förändra
världen en våg i taget.
Jag är särskilt stolt över vårt team för deras ansträngningar trots
pandemin, som skapade en helt ny uppsättning utmaningar. Vi
tror att världen behöver vår teknik och att det finns en växande
insikt om vikten av vågenergi, och vi fortsätter att driva på mot
våra mål.
Vi har avsevärt utvecklat EWP-EDF One-projektet i hamnen i Jaffa
i Israel. För närvarande har vi alla flottörer tillverkade och
installationen av dessa har påbörjats.
Vi slutförde också förberedelserna
anslutningen av kraftverket till nätet.

för

att

möjliggöra

Det nya kraftverket, som inom kort kommer att vara kopplad till
elnätet och i drift, kommer att vara en förbättrad och
uppgraderad version av vår befintliga teknik. Projektet drivs i
samarbete med EDF Renewables IL och med bidrag från det
israeliska energiministeriet. Detta kommer att bli den första
gången i Israels historia som el från vågkraft kommer att
överföras till det nationella elnätet.
Vi kunde också gå vidare med vårt planerade projekt i Porto i
Portugal, där vi har erhållit tillstånd för installation och
nätanslutning av vårt planerade 1MW-projekt (en del av ett
20MW-koncessionsavtal som ingåtts med hamnen i Leixões).
Tillståndet är från DGEG (Portuguese Directorate-General for
Energy and Geology)) och vi har påbörjat interna förberedelser
för att förverkliga projektet.
Nyligen var vi värdar för Portugals ambassadör i Israel vid ett
första besök till vår nya kraftstation i hamnen i Jaffa i Israel.
Ambassadör Jorge Carbal uttryckte entusiasm över möjligheten
att få se vårt nästa stora projekt bli verklighet i sitt hemland.
Medan vi utvecklat våra befintliga projekt har vi fortsatt att utöka
vår pipeline. Hittills har vi projekt motsvarande över 325 MW i vår
pipeline, med nya projekt som tillkommer regelbundet. Ett
sådant projekt är vårt nytecknade samarbetsavtal med AltaSea in
the Port of Los Angeles, där Eco Wave Power planerar att
genomföra ett pilotprogram på AltaSea campus.

I Europa fortsätter vi att utöka vår redan betydande
projektpipeline. Vi säkrade flera högprofilerade bidrag, inklusive
det från Innovate UK, som vi lämnade in tillsammans med
University of Queen Marry i London, samt ett bidrag från
European Green Deal som en del av ILIAD-konsortiet,. Vi räknar
också med att tillkännage nya och spännande koncessionsavtal
för projekt på kontinenten inom en snar framtid.
Samtidigt som vi förstärker vår teknologi på den europeiska
marknaden fokuserar vi också betydande resurser på att
introducera vår teknologi på den amerikanska marknaden.
Nu är det dags att introducera vår spelförändrande teknologi i
USA, särskilt efter Eco Wave Powers notering på Nasdaq Capital
Market US (aktiesymbol: WAVE). Vi tror att USA kommer att vara
en av de viktigaste marknaderna för Eco Wave Power, eftersom
vågenergi ensam har potential att tillgodose 66% av USA:s
energibehov.
Det växande intresset och medvetenheten för vågenergi i USA
understryks av den nya lagstiftningen som tillkännagavs av New
Jersey State Assemblyman Robert J. Karabinchak den 20 januari
2022.
Detta
skedde
under
Eco
Wave
Powers
klockringningsceremoni på Nasdaq Capital Market, då Robert J.
Karabinchak förklarade sin avsikt att införa ny lagstiftning som
adderar vågenergi i New Jerseys energiplan och hjälper New
Jersey att bli den första amerikanska delstaten med ”proof of
concept” av kommersiell vågenergi.
En annan positiv indikator för Eco Wave i USA är att vi valdes ut
som finalist som en del av en koalition, ledd av Los Angeles
County Economic Development Corporation (LAEDC), med andra
regionala intressenter i den regionala utmaningen Build Back
Better om en miljard dollar.
Jag tror att 2022 kommer att bli ett år av betydande framsteg,
inklusive öppnandet av EWP-EDF One-projektet i Israel, stora
framsteg med vårt projekt i Portugal och tillkännagivandet av nya
projekt i Europa och USA.
Jag ser fram emot att fortsätta leda Eco Wave Powers tillväxt och
framsteg. Vi är fullt engagerade i att förändra världen en våg i
taget!
Inna Braverman
VD för Eco Wave Power
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Koncernens nyckeltal
Q4 2021

Q4 2020*

Helår 2021

-

-

262

-

Rörelseresultat (SEK, tusental )

-7 768

-6 189

-25 737

-16 734

Periodens resultat (SEK, tusental)

-4 658

-6 709

-19 570

-18 132

132 234

87 898

132 234

87 898

88%

85%

88%

85%

Utestående aktier vid periodens slut (miljoner)

44

35

44

35

Utestående aktier i genomsnitt (miljoner)

44

35

40

35

- 0.10

- 0.19

- 0.49

- 0.51

3

2.5

3

2.5

14

15

15

15

Intäkter (SEK, tusental)

Likvida medel (SEK, tusental)
Soliditet vid periodens slut (%)

Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie vid periodens slut (SEK)

Antal anställda i genomsnitt (heltidsekvivalenter)

Helår 2020

*Omklassificerat – se not 2.

Definitioner av nyckeltal
NYCKELTAL

DEFINITION

Likvida medel

Inkluderar kontanter, banktillgodohavanden och kortffritistiga placeringar.

Soliditet (%)

Eget kapital i förhållande till totala tillgångar vid periodens slut.

Resultat per aktie (SEK)

Periodens resultat i förhållande till utestående aktier i genomsnitt för perioden.

Eget kapital per aktie (SEK)

Eget kapital i förhållande till utestående aktier vid periodens slut.
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Koncernens resultaträkning
SEK, tusental

Q4 2021

Q4 2020*

Helår 2021

Helår 2020

INTÄKTER

-

-

262

-

KOSTNADER SÅLDA VAROR

-

-

230

-

BRUTTORESULTAT

-

-

32

-

Kostnader för forskning och utveckling

-1 324

-1 306

-5 702

-3 365

Kostnader för försäljning och marknadsföring

-1 495

-1 011

-4 164

-3 207

Administrativa kostnader

-4 949

-3 872

-15 903

-10 162

TOTALA DRIFTSKOSTNADER

-7 768

-6 189

-25 769

-16 734

Rörelseresultat

-7 768

-6 189

-25 737

-16 734

3 181

- 512

6 248

-1 390

- 71

-

- 81

-

-4 658

-6 701

-19 570

-18 124

-

-8

-

-8

-4 658

-6 709

-19 570

-18 132

-4 658

-6 709

-19 570

-18 053

-

-

-

- 79

-4 658

-6 709

-19 570

-18 132

-0.10

-0.19

-0.49

-0.51

44 394 844

35 194 844

39 832 861

35 194 844

DRIFTSKOSTNADER

Finansiella kostnader
Andel av förlusten i joint ventures redovisade enligt
kapitalandelsmetoden
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Totalt
Resultat per aktie - före och efter utspädning (SEK)
Genomsnittligt antal aktier som används
i beräkning av resultat per aktie

*Omklassificerat – se not 2.
De tillhörande noterna utgör en integrerad del av Koncernens finansiella rapporter.

Koncernens rapport över totalresultat
SEK, tusental
Periodens resultat

Q4 2021

Q4 2020*

Helår 2021

Helår 2020

-4 658

-6 709

-19 570

-18 132

Poster som kan återklassificeras till vinst eller förlust:
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländsk verksamhet

-1 533

464

-2 913

644

Totalresult för perioden

-6 191

-6 245

-22 483

-17 488

-6 191

-6 245

-22 483

-17 409

-

-

-

- 79

-6 191

-6 245

-22 483

-17 488

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

*Omklassificerat – se not 2.
De tillhörande noterna utgör en integrerad del av Koncernens finansiella rapporter.
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Koncernens balansräkning
SEK, tusental

31 december 2021

31 december 2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden
Summa anläggningstillgångar

909

1 705

10 797

12 051

2 814

-

14 520

13 756

460

799

2 972

970

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar

634

555

132 234

87 898

Summa omsättningstillgångar

136 300

90 222

Summa tillgångar

150 821

103 978

888

704

207 299

140 788

Likvida medel

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Omräkningsreserv

-2 714

199

Balanserade förluster inklusive periodens resultat

-72 863

-53 293

Summa eget kapital hänförligt till Moderbolagets
aktieägare

132 610

88 398

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

-

-

132 610

88 398

Långfristiga skulder
Långfristiga leasingskulder

-

1 004

Långfristiga lån från närstående parter

7 976

8 700

Långfristiga lån

1 170

1 093

Summa långfristiga skulder

9 146

10 797

Kortfristiga leasingskulder

1 146

786

Kortfristig del av lån från närstående parter

1 994

-

418

348

Övriga kortfristiga rörelseskulder

3,083

2 701

Upplupna kostnader

2 424

948

Summa kortfristiga skulder

9 065

4 783

150 821

103 978

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Summa eget kapital och skulder

De tillhörande noterna utgör en integrerad del av Koncernens finansiella rapporter.
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

SEK, tusental
INGÅENDE BALANS PER DEN 1 JAN 2020
FÖRÄNDRINGAR I PERIODEN:

Aktiekapital

Överkursfond

Omräkningsdifferens

Balanserat
resultat

704

140 788

- 445

-35 240

Summa
Moderbolagets
aktieägare

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Totalt

105 807

79

105 886

-

-

-

-

-

-

-

Förlust

-

-

-

-18 053

-18 053

- 79

-18 132

Övriga poster i totalresultatet

-

-

644

-

644

-

644

Totalresultat för perioden

-

-

644

-18 053

-17 409

- 79

-17 488

UTGÅENDE BALANS PER DEN 31 DECEMBER 2021

704

140 788

199

-53 293

88 398

-

88 398

INGÅENDE BALANS PER DEN 1 JAN 2021

704

140 788

199

-53 293

88 398

-

88 398

FÖRÄNDRINGAR I PERIODEN:

-

-

-

-

-

-

-

Förlust

-

-

-

-19 570

-19 570

-

-19 570

Övriga poster i totalresultatet

-

-

-2 913

-

-2 913

-

-2 913

Totalresultat för perioden

-

-

-2 913

-19 570

-22 483

-

-22 483

Emission av aktiekapital vid notering*
Totalt transaktioner med aktieägare i deras
egenskap av ägare

184

66 511

-

-

66 695

-

66 695

184

66 511

-

-

66 695

-

66 695

UTGÅENDE BALANS PER DEN 31 DECEMBER 2021

888

207 299

-2 714

-72 863

132 610

-

132 610

Transaktioner med aktieägare i deras
egenskap av ägare

*Netto emissionskostnader om 11,761 TSEK.
De tillhörande noterna utgör en integrerad del av Koncernens finansiella rapporter.
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Koncernens kassaflödesanalys
SEK, tusental

Q4 2021

Q4 2020*

Helår 2021

Helår 2020

-4 657

-6 709

-19 570

-18 132

Återförda avskrivningar och nedskrivningar

629

277

2 198

1 137

Redovisad men ej erlagd ränta

112

101

455

497

-1 965

- 727

-1 871

269

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN:
Periodens resultat
JUSTERINGAR FÖR EJ KASSAFLÖDESDRIVNA POSTER:

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET
Förändring av förutbetald kostnader och andra rörelsefordringar
Förändring av kortfristiga rörelseskulder och upplupna kostnader
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-116

1 962

189

-3 133

-5 997

-5 096

-18 599

-19 362

436

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i anläggningstillgångar
Investeringar i joint venture
Investeringar i kortfristiga placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

6

-

-1 214

-

-1 214

-

-4

- 255

-112

-1 626

-1 218

- 249

-1 326

-1 190

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Emission av aktier**

-

-

66 695

-

Amortering av leasingskuld

- 232

- 214

- 880

- 886

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

- 232

- 214

65 815

- 886

-7 447

-5 560

45 890

-21 438

140 868

93 157

87 898

109 026

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Omräkningsdifferenser på likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

-1 187

301

-1 554

310

132 234

87 898

132 234

87 898

-118

-

-1 362

-

Poster som ej påverkar kassaflödet investeringsverksamheten
Investeringar i joint venture som ej påverkar kassaflödet

* Omklassificerat – se not 2.
**Netto emissionskostnader om 11,761 TSEK
De tillhörande noterna utgör en integrerad del av Koncernens finansiella rapporter.

Eco Wave Power Global AB (publ) | Bokslutskommuniké 2021

11

Moderbolagets rapport över totalresultat

SEK, tusental

Q4 2021

Q4 2020

Helår 2021

Helår 2020

DRIFTSKOSTNADER
Kostnader för försäljning och marknadsföring

- 300

- 200

- 534

- 405

Administrativa kostnader

-2 492

-1 796

-7 317

-3 806

TOTALA DRIFTSKOSTNADER

-2 792

-1 996

-7 851

-4 211

Rörelseresultat

-2 792

-1 996

-7 851

-4 211

Finansiella intäkter (kostnader)

1 957

312

4 547

305

Periodens resultat

- 835

-1 684

-3 304

-3 906

De tillhörande noterna utgör en integrerad del av Koncernens finansiella rapporter.

Moderbolagets balansräkning
SEK, tusental

31 december 2021

31 december 2020

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

577

577

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

164 419

100 258

SUMMA TILLGÅNGAR

164 996

100 835

163 101

99 708

1 895

1 127

164 996

100 835

Tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

De tillhörande noterna utgör en integrerad del av Koncernens finansiella rapporter.
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Noter till redovisningen
1. Redovisningsstandard och redovisningsgrund

5. Konsolidering

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med International
Accounting Standard (IAS) 34 Delårsrapportering och i enlighet med
lagen om årsredovisning. Denna rapport innehåller inte all
information och upplysningar som krävs i årsredovisningen och bör
läsas tillsammans med årsredovisningen 2020, som finns
tillgängligt på Bolagets hemsida. Samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som i
årsredovisningen, med undantag för not 2. Nedan, Justering av
tidigare års balans- och resultaträkning.
Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisorer.

”Koncernen ”EWP”, eller ”Eco Wave Power” hänvisar till den grupp
för vilken Bolaget är moderbolag. Bolaget är moderbolag till det
helägda dotterbolaget Eco Wave Power Ltd., reg. nummer.
514593722, ett privat aktiebolag enligt Israels lagar. Eco Wave
Power Ltd. är moderbolag till de helägda och delägda
dotterbolagen:

2. Justering av fel och omklassificeringar
Vid utgången av 2020 har företaget gjort några korrigeringar av fel
och omklassificeringar som har påverkat de historiska siffror som
presenterades i Bolagets årsredovisning 2020 som publicerades i
Sverige den 28 maj 2021. Dessa korrigeringar är nu införlivade i
delårsrapporten för andra kvartalet 2021. För mer information, se
not 3 i årsredovisningen 2020 publicerad i Sverige den 28 maj 2021.

3. Bolagsinformation och rapporterande bolag
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 Growth Market och Bolagets amerikanska
depåaktier ("ADS") handlas på Nasdaq Stock Market. Bolagets
adress är Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, Sverige.

4. Bildande av 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 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. 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.

•
•
•

•
•

100% ägande i Eco Wave Power Australia PTY Ltd., reg. no.
632805353, ett privat aktiebolag i Australien.
100% ägande i Eco Wave Power Gibraltar Limited, reg. nummer
113264, ett privat aktiebolag i Gibraltar.
54% ägande i Eco Wave Power Mexico, reg. no. 507055, ett
privat aktiebolag i Mexiko. Detta dotterbolag äger i sin tur
99,99% av Eco Wave Manzanillo I, reg. no. 562840, ett privat
aktiebolag i Mexiko.
90% ägande i Suzhou Eco Wave Power Technology Co., Ltd.,
reg. no. 913205810942967451, ett privat aktiebolag i Kina.
100% ägande I EW PORTUGAL - WAVE ENERGY SOLUTIONS,
UNIPESSOAL LDA., NIPC reg. no. 516138626, ett privat
aktiebolag i Portugal.

Joint venture
Eco Wave Power Ltd. äger 50% i EDF EWP One Ltd., reg. no.
516065943, ett privat aktiebolag i Israel.
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.

6. Riskfaktorer
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. Nedan följer en icke uttömmande
lista över risker som ledningen anser vara väsentliga. Mer
information finns i årsredovisningen, som finns tillgängligt på
bolagets hemsida.
•
•
•
•
•
•

Omogen marknad för bolagets produkter.
Försäljnings och marknadsföringsinsatser.
Immateriella rättigheter och FoU.
Miljöansvar för skador.
Tillstånd och ändringar i regelverket.
Marknadspriset för Bolagets aktie.

Mer detaljerad information om risker och osäkerhetsfaktorer finns
under rubriken "Riskfaktorer" i EWPGs registrering på formulär F-1
som lämnas till SEC och som finns tillgänglig på SECs webbplats,
www.sec.gov.
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7. Eget kapital
Förändringar i Bolagt eget kapital
I juli 2021 slutförde Bolaget det offentliga erbjudande om 1 000 000
amerikanska depåaktier (“ADS”), vilket motsvarar 8 000 000 aktier till
ett pris till allmänheten på USD 8 per ADS. ADS började handlas på
Nasdaq Capital Market (“Nasdaq”) den 1 juli 2021.
Företaget beviljade A.G.P./Alliance Global Partners, som underwriter
att under en 30-dagarsalternativ förvärva upp till 150 000 ytterligare
ADS för att täcka övertilldelningar till samma erbjudandepris, efter
avdrag för teckningsrabatter och provisioner. A.G.P. utnyttjade sin
option till fullo den 1 juli 2021. Utfärdandet av samtliga 1 150 000
ADS, motsvarande 9 200 000 stamaktier, skedde simultant.
Bruttolikviden till Bolaget från erbjudande uppgick till cirka 9,2
MUSD, före avdrag för teckningsrabatter, provisioner och andra
erbjudandekostnader,
inklusive
utnyttjandet
av
övertilldelningsoptionen. Nettolikviden uppgår till cirka 7,8 MUSD
(motsvarande 66,7 MSEK).

8. Intäkter från tjänster
Intäkter på 0,26 MSEK (0) från förstudietjänster i Asien. Företaget
bygger en pipeline av kompletterande teknologitjänster som det kan
tillhandahålla sina kunder och andra parter, till exempel andra
företag och forskningsinstitutioner utöver företagets WEC-teknik.
Dessa tjänster inkluderar för närvarande förstudier för potentiella
kunder med WEC -teknik.

9. Eventualförpliktelser
Det har inte skett någon förändring av
eventualförpliktelser sedan den 31 december 2020.

koncernens

10. Uttalanden om framtiden
I denna rapport baseras framåtriktade uttalanden på ledningens
förväntningar vid tidpunkten för rapporten. Även om ledningen
anser att förväntningarna är rimliga, finns det ingen garanti för att
dessa förväntningar är eller kommer att visa sig vara korrekta.
Följaktligen kan framtida resultat skilja sig avsevärt från de som
uttrycks i de framåtblickande uttalandena på grund av faktorer som
förändrade marknadsförhållanden för Koncernens tjänster och mer
allmänna förändringar avseende ekonomiska, marknadsmässiga
och konkurrensmässiga förhållanden, ändringar i myndighetskrav
och andra politiska åtgärder och fluktuationer i valutakurser.
Koncernen åtar sig inte att uppdatera eller korrigera sådana
framåtblickande uttalanden, annat än vad som föreskrivs i lag.
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Övrig information
Aktien

Finansiell kalender

Eco Wave Power Globals aktie är noterad på Nasdaq First North
Growth Market (under kortnamnet ”ECOWVE” och med ISIN-kod
SE0012569663). Dess amerikanska depåbevis (ADS) är noterade
på Nasdaq USA (under kortnamnet ”WAVE”).

2022-05-31: Delårsrapport för jan-mar 2022

Det totala antalet utestående aktier uppgår till 44 394 844 per
den 31 december 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Inna Braverman, CEO
inna@ecowavepower.com
+972 350 940 17

Se också not 7 ovan.

Aharon Yehuda, CFO
aharon@ecowavepower.com
+972 362 028 07

Certifierad rådgivare
Vator Securities är Bolagets certifierade rådgivare (+46 8 580 065
99, ca@vatorsec.se).

Största aktieägare per den 31 december 2021
I tabellen nedan listas Bolagets största aktieägare 31 december
2021.

AKTIEÄGARE

AKTIER/RÖSTER

PROCENT

David Leb

11,850,902

26.7%

Inna Braverman

11,750,000

26,5%

Pirveli Investments Ltd.

1,951,000

4.4%

Alpha Capital Anstalt*

1,781,720

4.0%

Fjärde AP-fonden

525,000

1.2%

Skandia Sverige Hållbar

267,440

0.6%

Övriga

16,268,782

36.5%

Totalt

44,394,844

100.0%

*Baserat på schema 13G/A inlämnat till U.S. Securities and Exchange
Commission den 31 januari 2022, och som återspeglar innehav per den 31
december 2021.
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Kontakt
EWPG Holding AB (publ.)
Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, Sverige
Tel: +46-8-420-026-94 (samtal från Sverige)
Tel: +972-3-509-4017 (samtal från andra länder)
Följ oss

info@ecowavepower.com
www.ecowavepower.com

