Eco Wave Power Global AB (publ)
Emissions- och konverteringsguide
Eco Wave Power Global AB (publ) (”Eco Wave”) har lämnat in en ansökan om att
avnotera sina stamaktier från Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First
North”). Den formella ansökan om avnotering lämnades in till Nasdaq First North den
25 maj 2022 och Nasdaq First North har beslutat att 13 juni 2022 kommer att vara det
avnoteringsdatum då Eco Waves stamaktier officiellt kommer att avnoteras i Sverige
(”Avnoteringsdatum”). Efter Avnoteringsdatumet kommer Eco Waves enda noterade
värdepapper att vara dess American Depositary Shares (”ADS”) som handlas exklusivt
på Nasdaq Capital Market i USA under tickersymbolen WAVE och CUSIP#
27900N103. Aktieägare i Eco Wave uppmuntras att konvertera sina stamaktier till ADS.
Emissionsavgifter för konverteringar av Eco Wave stamaktier avsägs under de nittio
(90) dagarna från dagen för företagets inlämnande av sin avnoteringsansökan till Nasdaq
First North. Detta innebär att alla ägare av Eco Waves stamaktier kommer att ha 90 dagar
från och med den 25 maj 2022 till och med den 23 augusti 2022 på sig att kostnadsfritt
konvertera sina stamaktier till ADS. Nedan följer den detaljerade proceduren för att
konvertera dina stamaktier till ADS:er:
•

Stamaktieägarens mäklare måste deponera de underliggande stamaktierna i
elektronisk form till The Bank of New York Mellons (”BNYM”) depå i Sverige. För
att fastställa handelsdatumet för insättningen, använd det faktiska
insättningsdatumet som handelsdatum. Se nedan information:
Förvaringsinstitutets namn:
SWIFT (BIC):
Email:
Telefonnummer:
För kredit till:
Kontonr:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (“SEB”)
ESSESESS
settlement.sweden@seb.se
+371 677 57310
The Bank of New York Mellon DR
01001151658

Obs: Bank of New York Mellon (“BNYM”) utfärdar inte delade ADS. För att undvika
förseningar vid konvertering av stamaktier till ADS:er måste stamaktieägarens mäklare
sätta in stamaktier motsvarande utgivningen av hela ADS:er. Varje insättning som
resulterar i delar av ADS kommer att avvisas i sin helhet av BNYM och BNYM kommer
att informera SEB om detta. För att undvika tvivel kommer BNYM inte att utfärda hela
ADS och returnera de överskjutande stamaktierna till den gemensamma aktieägarens
bank eller mäklare.
•

BNYM måste ha fullständiga instruktioner som anger var ADS:erna kommer att
levereras till Depositary Trust Company (“DTC”). DTC fungerar som ett clearinghus
för att bearbeta och avveckla säkerhetsaffärer. Alla insättningar som görs hos SEB
måste därför innehålla följande information om a) mäklaren som tar emot leveransen
av ADS från BNYM och b) investeraren eller den slutgiltiga innehavaren: DTC
Broker namn, DTC Broker deltagarnummer, investerarens eller slutliga
förmånstagarens namn och kontonummer hos DTC-mäklaren. Att tillhandahålla
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fullständig information vid insättning kommer att undvika förseningar i slutförandet
av konverteringsprocessen.
Obs: De flesta av landets största mäklare och finansinstitut är DTC-medlemmar eller
deltagare och var och en tilldelas ett DTC-deltagarnummer. Om den gemensamma
aktieägarens mäklare inte är en direkt DTC-deltagare, måste de avveckla affärer
genom en DTC-deltagande avvecklingsagent för den gemensamma aktieägarens
mäklare. Mäklare som inte är DTC-deltagare kommer inte att kunna lösa
säkerhetsaffärer. BNYM kommer endast att leverera ADS till en DTC-deltagare.
•

Efter mottagandet av SWIFT-bekräftelsen på insättningen från SEB och fullständiga
leveransinstruktioner kommer BNYM att leverera ADS:erna till DTC för kreditering
till motparten, som kommer att kreditera investerarens eller slutliga förmånstagarens
konto (därför behöver BNYM ytterligare information om var ADS kommer i
slutändan att krediteras). För att undvika förseningar i att slutföra leveransen av
ADS:erna är det bra för investerare att råda sina mäklare att ta emot BNYM:s
leverans av ADS:erna för att slutföra konverteringsprocessen.

•

Emissionsavgifter för konverteringar av Eco Wave stamaktier avsägs under de nittio
(90) dagarna från dagen för företagets inlämnande av sin avnoteringsansökan till
Nasdaq First North Growth Market. Detta innebär att alla aktieägare kommer att ha
90 dagar från och med den 25 maj 2022 till och med den 23 augusti 2022 på sig att
kostnadsfritt konvertera sina stamaktier till ADS. Därefter kommer
emissionsavgifter att debiteras vid konvertering av stamaktier med kursen 5 USD
per 100 ADS eller en bråkdel därav.

•

Frågor om beskattning av konverteringarna måste lösas av den konverterande
investeraren med sin skatterådgivare.
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