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Styrelse
Styrelsens har sitt säte i Stockholm,

Sverige. Enligt bolagsordningen ska

styrelsen bestå av minst tre och max

åtta ordinarie styrelseledamöter utan

några suppleanter. För närvarande

består styrelsen av fyra ordinarie

ledamöter, som är valda till slutet av

nästa ordinarie bolagsstämma.

MATS ANDERSSON

STYRELSEORDFÖRANDE

Född: 1948

Position: Styrelseordförande sedan 2019.

Övriga uppdrag och relevant erfarenhet: Mats

Andersson är en erfaren styrelseordförande med

erfarenhet från styrelsearbete i både privata och

noterade bolag. Mats har också en lång operativ

erfarenhet som COO på Televerket, VD på

Anticimex AB, Conductor AB, Unitraffic AB.

Nuvarande uppdrag som styrelseordförande i

DAFO AB, Bluetest AB, Gäfle Testteknik AB och

Dafo Security.

Innehav i Eco Wave Power: 10 500

ELIAS JACOBSON

STYRELSELEDAMOT

Född: 1978

Position: Styrelseledamot i bolaget.

Övriga uppdrag och relevant erfarenhet: Elias

Jacobson har både en omfattande erfarenhet

som styrelseledamot och en lång historia i

sektorerna för förnybar energi och teknik. Han

sitter för närvarande som styrelseledamot i

bland annat WiT Venture Partners AB, Zensum

AB, WPS Holding AB och MarketMath Europe AB.

Hans tidigare erfarenhet omfattar tjänster som

vd och styrelseordförande i Peltarion Energy AB,

extern vd för Peltarion AB och för Swedish

Modules I Emtunga AB.

Innehav i Eco Wave Power: 30 000

INNA BRAVERMAN

STYRELSELEDAMOT, GRUNDARE OCH VD

Född: 1986

Position: Styrelseledamot i bolaget.

Styrelseledamot sedan 2019.

Övriga uppdrag och relevant erfarenhet:

Teknikentreprenören Inna Braverman grundade

Eco Wave Power 2011, när hon var 24 år, och

utsågs till en av de 100 mest inflytelserika

personerna i världen av medium.com

(tillsammans med Mark Zuckerberg, Elon Musk

med flera). Under hennes ledning installerade

Eco Wave Power det första vågenergisystemet i

Gibraltar och säkrade 262,7 MW i projektpipeline

i slutet av 2020.

Innehav i Eco Wave Power: 11 750 000

Betydande utmärkelser:

• ”100 makers and mavericks” av Medium.com

• Wireds lista över ”Kvinnor som förändrar

världen”

• 2000-talets 10 mest inflytelserika kvinnor av

MSN

• FN:s ”Climate Action Award” i kategorin

”Women for Results”, Cop25

• “Most Creative People in Business 2020" av

Fast Company

• Erkänd som "Tomorrow's Hero" av CNN

DAVID LEB

GRUNDARE OCH STYRELSELEDAMOT

Född: 1962

Position: Grundare och styrelseledamot sedan

2019.

Övriga uppdrag och relevant erfarenhet:

Serieentreprenör, affärsman och affärsängel.

David har lämnat ett flertal bolag i olika sektorer

på ett framgångsrikt sätt, inklusive ett

börsnoterat medicinbolag på den kanadensiska

börsen, blockchain-baserad teknik och

fastighetsinvesteringar. Han innehar flera patent

för annonsering och datoriserade plattformar.

Innehav i Eco Wave Power: 11 850 902

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
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INNA BRAVERMAN

VD

Se beskrivning ovan.

Aharon Yehuda

EKONOMICHEF FÖR GRUPPEN (CFO)

Född: 1962

Övriga uppdrag och relevant erfarenhet: Mr.

Yehuda är en certifierad revisor (CPA). Mr.

Yehuda har en B.A. i ekonomi och redovisning

och M.B.A. från Tel-Aviv University. Innan han

anslöt sig till EWP arbetade Yehuda som CFO på

Turbochrome, ett företag inom flygindustrin.

Innan dess hade Yehuda ett decennium av

erfarenhet av att tillhandahålla rådgivning,

börsintroduktioner och revisionstjänster till

offentliga och privata företag i Israel.

Innehav i Eco Wave Power: 0

Verksamhet Revisor
Enligt bolagsordningen ska bolaget ha

minst en (1) och max två (2) revisorer med

max två (2) ställföreträdande revisorer.

Bolagets nuvarande revisor är Ernst &

Young AB med Andreas Nyberg (född

1978) som revisor med huvudansvar

sedan årsstämman den 26 juni 2020.

Andreas Nyberg är auktoriserad revisor

och medlem i FAR. Andreas Nybergs

kontorsadress är Hamngatan 26 , 103 99

Stockholm, Sverige.
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Väsentliga koncernhändelser under verksamhetsåret

Projekt

a. EWP-EDF One Project

Detta projekt involverar installation och drift av ett 100

kilowatt (eller 0,1 megawatt) installerad kapacitetsprojekt i

Jaffa hamn i Israel i ett partnerskap med EDF Energies

Nouvelles Israel Ltd., eller EDF Renewables IL, ett

dotterbolag till det franska multinationella elföretaget

Électricité de France S.A., eller EDF, enligt vilket vi till lika

delar deläger samriskföretaget EDF EWP One Ltd., eller

EDF EWP One. I februari 2021 erhöll vi det tekniska

samordningstillståndet för cementfabriken och

ombyggnadsenheten och installationen av flottörer. Den

7 januari 2021 slutförde vi den första etappen av

nätanslutningsarbetet i Jaffas hamn för projektet. Den 5

maj 2021 slutförde vi förstärkningsarbetet som krävs för

installationen av flottörerna i Jaffa Port. Den 14 juni 2021

levererades kraftstationens ombyggnadsenhet och

installerades i Jaffas hamn. Den 4 oktober 2021 ingick vi

ett samarbetsavtal med Lesico Ltd. för produktion av 8

flottörer för EWP EDF One-projektet. Den 5 januari 2022

levererades den första uppsättningen flottörer och

stödjande strukturer för projektet till Jaffa Port-

projektplatsen. Den 1 februari 2022 slutförde vi officiellt

nätanslutningsarbetet vid Jaffa hamn. I april 2022

slutförde vi installationen av åtta flottörer till kusten.

b. Gibraltar

Mellan 2016 och januari 2022 drev vi ett nätanslutet

”proof-of-concept” vågenergisystem i Gibraltar, som en

del av ett elleveransavtal som vi undertecknade med

Gibraltars regering och Gibraltars National Electric

Company, eller GibElectric. Den 20 januari 2022

tillkännagav vi ett samarbete med AltaSea, en ideell

organisation som påskyndar vetenskapligt samarbete och

främjar en framväxande blå ekonomi, i hamnen i Los

Angeles. Vi kommer att samarbeta med AltaSea för att

lokalisera och lämna in bidrag för att implementera vår

teknik och implementera ett pilotprogram på AltaSea

campus, som ligger i hamnen i Los Angeles. Tillsammans

kommer vi och AltaSea att försöka säkra andra platser för

framtida vågteknikprojekt. Den 2 mars 2022 tillkännagav

vi vår avsikt att flytta energiomvandlingsenheten från

Gibraltar, efter att den genomgått en fullständig översyn,

till AltaSeas lokaler i hamnen i Los Angeles, i enlighet med

avtalet vi ingick med AltaSea. Vi förväntar oss att

producera nya flottörer och flytande mekanismer för Port

of Los Angeles-projektet.

c. Portugal

År 2020 ingick vi ett koncessionsavtal med hamnen i

Leixões, eller APDL, för att använda ett område som

potentiellt är lämpligt för konstruktion, drift och underhåll

av ett vågenergikraftverk på upp till 20 megawatt på fyra

platser som ägs och drivs av APDL. Enligt

koncessionsavtalet med APDL kommer APDL att förse oss

med koncessionen för sina vågbrytare under en period på

mellan 25 och 30 år, samtidigt som vi ansvarar för att

säkra alla licenser, bygga och driftsätta kraftverket och

sälja elen till i enlighet med en godkänd produktionskvot,

som ska fastställas för varje plats. Kraftverket planeras att

byggas och tas i drift i flera etapper med början med en

megawatts station, och under vissa villkor, för att följas av

konstruktion, drift och underhåll av anläggningens

återstående kapacitet (19 megawatt). För att påbörja

licensieringen inkorporerade EWP Israel ett helägt

dotterbolag i Portugal under namnet EW Portugal-Wave

Energy Solutions, Unipessoal Ida., eller EW Portugal. EW

Portugal har inlett processen för att erhålla de

nödvändiga licenserna som krävs för att påbörja bygget

av projektets första megawatt. Den 19 augusti 2021 fick

EW Portugal ett installations- och nätanslutningstillstånd

på 1MW i form av ett registreringsgodkännande för

småproduktionsenheter från det portugisiska

generaldirektoratet för energi och geologi. Detta

registreringsgodkännande krävs för installation och

nätanslutning av ett pilotprojekt på 1 megawatt vid

vågbrytaren Barra do Douro i Porto, Portugal.

Godkännandet för registrering av småproduktionsenheter

är det första tillståndet som krävs av EW Portugal för att

fortsätta med den faktiska installationen och

nätanslutningen av ett första 1MW vågenergikraftverk på

havssidan av vågbrytaren Barra do Douro.

d. Spanien

Under det första kvartalet 2022 ingick Eco Wave Power ett

officiellt avtal med Port Adriano, Spanien, för det

potentiella bygget av ett vågenergikraftverk på upp till 2

megawatt. Enligt villkoren i avtalet kommer Port Adriano

att tilldela Eco Wave Power en potentiellt lämplig plats för

en period av 20 år, medan Eco Wave Power kommer att

ansvara för att säkra alla licenser, bygga och driftsätta

kraftverket/kraftverken och sälja den el som ska

produceras av kraftverket i enlighet med en godkänd

produktionskvot som ska fastställas för platsen.

e. Israel

Den 17 augusti 2021 undertecknades ett samarbetsavtal

mellan EWP Israel och det israeliska försvarsministeriet

och den israeliska marinen, för att undersöka

genomförbarheten av att installera vår teknik vid

marinens baser i Israel. Vi har påbörjat

upphandlingsprocessen och planerar att distribuera

vågmätningssystem för att samla in utökade vågdata på

en till tre potentiella platser på den israeliska marinens

baser, medan den israeliska marinen kommer att säkra

alla tillstånd för utplacering av vågmätningsutrustningen.

Marinens specialiserade dykteam kommer att installera

mätutrustningen i marinens basers territorialvatten. I

slutet av mätperioden kommer vi att dela den insamlade

informationen med marinen, som i sin tur kommer att

testa användbarheten av vår teknik i linje med de rådande

vågorna på de utvalda platserna. Sedan kommer vi och

marinen tillsammans att analysera resultaten och skapa

energiproduktionsprognoser baserat på en sådan analys.

Efter att ha identifierat de mest lämpliga platserna för

installationen, och förutsatt att tekniken befinns vara

genomförbar för de föreslagna platserna, kommer vi och

marinen att arbeta mot nästa steg i samarbetet, vilket är

den potentiella användningen av vår teknik för att

producera ren el för marinens baser.
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Styrelsen och verkställande direktören för Eco Wave

Power Global AB (publ) ("Eco Wave Power" eller

"Bolaget"), med org.nr. 559202-9499, avger härmed

följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01

– 2021-12-31. Bolaget har sitt huvudkontor i

Stockholm, Sverige.

Alla belopp visas i tusen svenska kronor (TSEK), om inte

annat uttryckligen anges.

Bolagets räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

Dessa finansiella rapporter för räkenskapsåret som

avslutades den 31 december 2021 är undertecknade av

styrelsen och VD den 9 juni 2022 som i samband med

detta godkände dessa finansiella rapporter för

offentliggörande. Bolagets resultat- och balansräkning är

föremål för fastställande av årsstämman den 30 juni

2022.

Information om verksamheten
Enligt Bolagets bolagsordning är Bolagets ändamål att

bedriva forskning, utveckla och sälja tjänster och

produkter för produktion av förnybar energi samt bedriva

annan därmed förenlig verksamhet, direkt eller indirekt

genom helägda eller delägda dotterbolag. Bolaget är

främst inriktad på landbaserad vågenergi för att

omvandla havsvågor till grön el.

Etablering av gruppen
Bolaget förvärvade Eco Wave Power Ltd. (“EWP Israel”)

den 10 juni 2019 genom en apportemission och blev

sedan moderbolag (”Moderbolaget”) för den nybildade

koncernen (“Koncernen”). Bolaget hade inga tillgångar

eller verksamhet vid tidpunkten för förvärvet. Syftet med

förvärvet var att införliva verksamheten i enlighet med

svensk lag före börsnoteringen på Nasdaq First North

Stockholm. De tidigare aktieägarna i Eco Wave Power Ltd

blev majoritetsaktieägare i Bolaget och transaktionens

innehåll är därför att Eco Wave Power Ltd förvärvade

Bolaget. Grundandet av Koncernen gjordes mellan två

parter under ömsesidigt inflytande.

Förändringar i Bolagets aktiekapital:
I juli 2019 genomförde Bolaget ett offentligt

erbjudande om 6 355 594 stamaktier till ett börskurs om

19 SEK per aktie. Erbjudandet inbringande sammanlagt

brutto 120,8 MSEK och netto (efter avdrag för

emissionskostnader) 112,0 MSEK.

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.

Erbjudandet inbringande sammanlagt brutto 78

457 TSEK och netto (efter avdrag för

emissionskostnader) 67 900 TSEK.

Avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq

First North Growth Market
Den 25 februari 2022 tillkännagav Bolaget genom ett

pressmeddelande sin avsikt att avnotera sina stamaktier

från Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First

North"). 90 dagar efter utfärdandet av pressmeddelandet

lämnade Bolaget in den formella ansökan om avnotering,

som godkändes av Nasdaq First North den 30 maj 2022

(beslut nr 266/22), varefter Bolaget inte längre är skyldigt

att offentliggöra en koncernredovisning. Därför har

årsredovisningen upprättats i enlighet med

Årsredovisningslagen (1995:1554) och

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1

Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). Sista

handelsdagen på Nasdaq First North kommer att vara

den 13 juni 2022.

Fokus för verksamheten
Eco Wave Power Global AB (publ) är ett israelisk-svenskt

teknikföretag, grundat 2011, som utvecklade Eco Wave

Powers vågenergiteknologi, som utnyttjar energin i sjö-

och havsvågor för att generera ren elektricitet. Bolaget

konstruerade sin första nätanslutna

vågenergiuppsättning 2016 och håller för närvarande på

att bygga sitt andra nätanslutna projekt i Israel. Eco Wave

Power verkar på globala marknader och har närvaro i

Sverige, Israel, Gibraltar, Portugal, Mexiko, Kina och

Australien.

Eco Wave Powers uppdrag är att hjälpa till i kampen mot

klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell

kraftproduktion från havsvågor.

Väsentliga händelser under året för bolaget

Förutom det som nämns ovan under Förändringar i

Bolagets aktiekapital samt avnotering av Bolagets aktier

från Nasdaq First North Growth Market, har inget

väsentligt hänt under året för bolaget.

Förvaltningsberättelse
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Uppdatering om konsekvenserna av Covid-19
I mars 2020 förklarade Världshälsoorganisationen

utbrottet av ett nytt coronavirus (”COVID-19”) som en

pandemi, som fortsätter att sprida sig över de platser där

Koncernen är verksam och/eller planerar att verka. Covid-

19-pandemin har resulterat i att statliga myndigheter över

hela världen har implementerat betydande åtgärder för

att begränsa spridningen av covid-19, inklusive order om

skydd på plats och låsning, resebegränsningar, karantäner

och affärsbegränsningar. Störningarnas längd varierar

från land till land och det råder osäkerhet kring

varaktigheten och effekten på Koncernen på lång sikt.

Covid-19-pandemin har resulterat i förändrade marknads-

och ekonomiska förhållanden på global skala som har

påverkat och kan fortsätta att påverka Koncernens

förmåga att bedriva verksamhet som vanligt även om en

viss lättnad i restriktioner har upplevts under 2021. Som

ett resultat av restriktioner upplevde Koncernen vissa

förseningar i projektens genomförande, brist på

komponenter och prisökningar på vissa komponenter.

Total försäljning och resultat1

• Intäkterna uppgick till 0 SEK (0).

• Försäljnings- och marknadsföringskostnader

uppgick till 0,5 MSEK (0,4).

• Allmänna kostnader och administrationskostnader

uppgick till 7,8 MSEK (3,8Ökningen beror främst på

omorganisationen av Bolagets kapital under 2021.

• ). Bolaget har ingen skattekostnad under någon av

de jämförda perioderna eftersom Bolaget inte har

redovisat något skattemässig vinst under

perioderna.

• Nettoresultatet uppgick till -3,8 MSEK (-3,9).

• Resultat per aktie på -0,08 MSEK (-0,11).

Finansiell ställning och likviditet1

• Kassaflödet från den löpande verksamheten

uppgick till -6,4 MSEK (-8,4).

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten

uppgick till 50,6 MSEK (-13,9). Ökningen förklaras

främst av emissionen av aktier i samband med en

börsnotering på Nasdaq Capital Market i juli 2021.

• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 129,1

MSEK (84,8).

Anställda
Bolaget har inga anställda.

Framtida utveckling och betydande risker
Bolaget är exponerad för flera generella och

företagsspecifika risker som kan påverka verksamheten

och Bolagets finansiella resultat. Ledningen arbetar

proaktivt med att identifiera, övervaka och minska

identifierade risker. Bolagets styrelse har det yttersta

ansvaret för att hantera och övervaka Bolagets finansiella

risker. Ramarna för hantering och övervakning av de

finansiella riskerna fastställs av styrelsen. Styrelsen har

delegerat ansvaret för den löpande riskhanteringen till

Bolagets ledning tillsammans med styrelsen.

Finansiering och framtida kapitalbehov
Bolagets målsättning avseende kapitalstruktur är att

säkerställa Bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet

så att den kan fortsätta generera avkastning till

aktieägarna och fördelar för andra intressenter samt

upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla nere

kapitalkostnaderna.

Beroende på utvecklingen av Bolagets verksamhet och

dess förmåga att generera tillräckligt kassaflöde, kan

ytterligare extern finansiering krävas för att tillgångar och

nya produkter och tjänster ska kunna förvärvas och

utvecklas. Förutsättningarna för framtida finansiering

kommer att bero på utvecklingen av Bolagets verksamhet,

men också på andra faktorer utanför Bolagets kontroll,

såsom den makroekonomiska utvecklingen och

kapitalmarknadens vilja att finansiera företag i den

bransch där Bolaget verkar. Det är inte på något sätt

säkert att Bolaget, om ett behov uppstår, kommer att

kunna erhålla nödvändiga finansiella resurser i tid, i

tillräcklig omfattning och/eller på acceptabla villkor.
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NYCKELTAL DEFINITION

Soliditet (%) Eget kapital i förhållande till totala tillgångar vid periodens slut.

Nettoresultat per aktie (SEK) Nettoresultat i förhållande till utestående aktier i genomsnitt för perioden.

Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital i förhållande till utestående aktier vid periodens slut.

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

RESULTATDISPOSITION

Överkursfond 111,911,441

Ovillkorat Tillskott 67,715,542

Balanserat resultat -12 905 811

Årets resultat -3 785 036

SEK 162 936 136

Styrelsen föreslår att tillförfogande stående vinstmedel på

162 936 136 SEK överförs i ny räkning

Nyckeltal Definitioner av nyckeltal
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SEK, TUSENTAL
Helår
2021

Helår
2020

Rörelseresultat (SEK, tusental ) -8 331 -4 211
Periodens resultat (SEK, tusental) -3 784 -3 906

Likvida medel (SEK, tusental) 129 145 84 877
Soliditet vid periodens slut (%) 99% 99%

Utestående aktier vid periodens slut (miljoner) 44.4 35.2
Utestående aktier i genomsnitt (miljoner) 39.8 35.2
Resultat per aktie (SEK) -0.08 -0.11
Eget kapital per aktie vid periodens slut (SEK) 3.7 2.8



Finansiella rapporter

SEK, tusental Not 2021 2020
FÖRSÄLJNINGS- OCH MARKNADSFÖRINGSKOSTNADER 5a -534 -405
ADMINISTRATIVA KOSTNADER 5b -7 797 -3 806
RÖRELSERESULTAT -8 331 -4 211
FINANSIELLA INTÄKTER 5c 4 554 315
FINANSIELLA KOSTNADER 5d -9 -10
RESULTAT FÖRE SKATT -3 784 -3 906
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT - -
ÅRETS RESULTAT -3 784 -3 906

Resultaträkning1 Balansräkning2

SEK, tusental Not 31 Dec 2021 31 Dec 2020
TILLGÅNGAR

577
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier i dotterföretag 10 577
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 577 577

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristigt lån till närstående 11 32 363 14 226
Kortfristiga fordringar 12 167 351
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 2 797 804
Likvida medel 14 129 145 84 877

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 164 472 100 258
SUMMA TILLGÅNGAR 165 049 100 835

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL 15

Aktiekapital 888 704
Överkursfond 179 627 111 911
Balanserade förluster -16 691 -12 907

TOTALT EGET KAPITAL 163 824 99 708

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 296 260
Kortfristiga koncerninterna lån 53 53
Övriga kortfristiga skulder 16 563 500
Upplupna kostnader 17 313 314

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 1 225 1 127

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 165 049 100 835

1. De tillhörande noterna på sidorna 10 till 15 utgör en integrerad del av finansiella rapporter. 2. De tillhörande noterna på sidorna 10 till 15 utgör en integrerad del av finansiella rapporter.

DETTA ÄR ECO WAVE POWER ÅRET 2020 TRENDER OCH DRIVKRAFTER STRATEGI VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING AKTIEN
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SEK 2021 2020
RESULTAT PER AKTIE - FÖRE OCH EFTER UTSPÄDNING (SEK) -0,08 -0,11
GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER SOM ANVÄNDS I BERÄKNING AV RESULTAT PER AKTIE 39 832 861 35 194 844



Rapport över förändringar i eget kapital3

SEK, tusental Antal aktier Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Summa eget kapital
BALANS PER DEN 1 JAN 2020 35 194 844 704 111 911 -9 001 99 708
FÖRÄNDRINGAR 2020:

Årets totalresultat - - - -3 906 -3 906

BALANS PER DEN 31 DEC 2020 35 194 844 704 111 911 -12 907 99 708
FÖRÄNDRINGAR 2021:

Årets totalresultat - - - -3 784 -3 784

Emission av aktiekapital vid notering* 9 200 000 184 67 716* - 67 900
Totalt transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare 9 200 000 67 716* - 67 900
BALANS PER DEN 31 DEC 2021 44 394 844 888 179 627 -16 691 163 824

Kassaflödesanalys4

SEK, tusental 2021 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat -3 784 -3 906
Justeringar för:
Låneränta -868 -315
Förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar -1 808 -113
Förändring av kortfristiga rörelseskulder 97 -4 042
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 363 -8 376

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Emission av aktier, netto emissionskostnader* 67 900 -
Förändring långfristiga lån -17 269 -13 911
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50 631 -13 911

ÅRETS KASSAFLÖDE 44 268 -22 287
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 84 877 107 164
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 129 145 84 877

3. De tillhörande noterna på sidorna 10 till 15 utgör en integrerad del av finansiella rapporter.

4. De tillhörande noterna på sidorna 10 till 15 utgör en integrerad del av finansiella rapporter.

*Netto emissionskostnader om 10,557 TSEK.

DETTA ÄR ECO WAVE POWER ÅRET 2020 TRENDER OCH DRIVKRAFTER STRATEGI VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING AKTIEN

*Posten innehåller ett ovillkorat tillskott I samband med Nyemissionen om 78,273 TSEK  samt emissionskostnader om 10,557 TSEK.

9 Eco Wave Power Global AB (publ), org.nr. 559202-9499 | Årsredovisning 2021



NOT 1 - ALLMÄN INFORMATION
Allmänt Eco Wave Power Global AB (publ) (“Bolaget”) 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 American Depositary Shares (“ADSs”)

handlas på Nasdaq Capital Market. Bolagets

organisationsnummer är 559202-9499 och adressen är

Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, Sverige. Om inte

annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals

svenska kronor (TSEK). Uppgift inom parentes avser

jämförelseåret.

I juli 2021 slutförde Bolaget det offentliga erbjudande om

amerikanska depåaktier (“ADS”). ADS började handlas på

Nasdaq Capital Market (“Nasdaq”) den 1 juli 2021. Se not

15.

Följder av Covid-19

I mars 2020 förklarade Världshälsoorganisationen

utbrottet av ett nytt coronavirus (”covid-19”) som en

pandemi som fortsätter att spridas till de platser där

Bolaget bedriver verksamhet. Covid-19-pandemin har

resulterat i att statliga myndigheter över hela världen har

vidtagit omfattande åtgärder för att begränsa spridningen

av covid-19, inklusive order om skydd på plats och

nedstängning, reserestriktioner, karantän och

handelsbegränsningar. Avbrottens längd varierar

beroende på land och det råder osäkerhet kring

varaktigheten och effekten på Bolaget på lång sikt. Covid-

19-pandemin har lett till en utveckling på marknaden och

av ekonomiska förhållanden på global nivå som har

påverkat och förväntas fortsätta påverka Bolagets

förmåga att bedriva verksamhet som vanligt även om en

viss lättnad i restriktioner har upplevts under 2021. Som

ett resultat av restriktionerna har Bolaget märkt av vissa

förseningar när det gäller projektens genomförande brist

på komponenter och prisökning på vissa komponenter.

NOT 2 - REDOVISNINGS- OCH 

VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med

årsredovisningslagen (1995:1554) och

Redovisningsverkets allmänna råd BFNAR 2012:1

Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Bokslutet anges i tusentals kronor (kSEK) om inget annat

anges. Avrundningsfel kan uppstå. Bolagets

redovisningsvaluta är svenska kronor.

Tillgångarna är indelade i omsättningstillgångar och

anläggningstillgångar. En tillgång betraktas som en

omsättningstillgång om den förväntas realiseras inom

tolv månader från balansdagen eller inom företagets

konjunkturcykel.

Kvittning av fordringar och skulder har inte gjorts. Skulder

är indelade i långfristiga och kortfristiga skulder. Skulder

som förfaller inom tolv månader från balansdagen

redovisas som kortfristiga skulder. Allt annat utgör

långfristiga skulder.

Första gångs tillämpning av K3

Detta är första gången bolaget antar Redovisningsverkets

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och

koncernredovisning ("K3"). Bakgrunden är att bolaget

avnoteras från Nasdaq First North Growth Market

varefter bolaget inte längre är skyldigt att offentliggöra en

redovisning. Tidigare har bolaget följt RFR 2.

Övergången till K3 har inte påverkat bolagets

resultaträkning, balansräkning eller kassaflödesanalys.

Det finns ingen skillnad mellan den finansiella

rapporteringen enligt RFR 2 och enligt IFRS avseende

bolagets finansiella rapporter för de två år som slutar den

31 december 2021 och 2020. Om bolaget hade upprättat

de finansiella rapporterna i enlighet med RFR2/IFRS skulle

det följaktligen inte ha haft någon effekt på bolagets

resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

Inga effekter har således påverkat bolagets egna kapital

vid tidpunkten för övergången eller för jämförelseåret.

Övergången har inte heller inneburit att någon väsentlig

redovisningsprincip för bolaget har förändrats.

Finansiella tillgångar

Aktier i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde

efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I

anskaffningsvärdet ingår den köpeskilling som betalats

för aktierna och anskaffningskostnaderna. Eventuella

kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till

anskaffningsvärdet när de tillhandahålls. Utdelning från

dotterbolag redovisas som inkomst.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det

rapporterade kassaflödet inkluderar endast transaktioner

som medför in- eller utflöden. Förutom kontanter

klassificerar bolaget tillgängliga saldon hos banker och

andra kreditinstitut som likvida medel.

Eget kapital

Eget kapital är uppdelat i Bundet- och fritt kapital i

enlighet med årsredovisningslagens uppdelning.

Noter till räkenskaper

DETTA ÄR ECO WAVE POWER ÅRET 2020 TRENDER OCH DRIVKRAFTER STRATEGI VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING AKTIEN
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NOT 6 – ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

NOT 7 – PERSONALKOSTNADER
Moderbolaget hade inga anställda 2021 och 2020. VD och

CFO är anställd av Eco Wave Power Ltd, varifrån VDs och

CFOs ersättning betalas. Den CFO sverige anlitas på

konsultbasis. Inga konsultkostnader har betalats till

styrelseledamöter eller ledande befattningshavare utöver

den ordinarie ersättningen till CFO. Inga bonusar eller

aktierelaterade ersättningar betalades ut 2021 och 2020.

Konsultavtalet innehåller bestämmelser om frågor som

sekretess och immateriella rättigheter. Ersättning till

styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid

årsstämman den 23 juni 2021 antogs ett årlig arvode om

200 000 SEK vardera till David Leb och Elias Jacobson och

300 000 SEK till styrelsens ordförande, Mats Andersson.

Det beslutades också att ingen styrelsearvode skulle

betalas till Inna Braverman.

SEK, tusental 2021 2020
Ernst & Young AB - Revision 120 245
PWC - Revision i IPO 1 204 -
Totalt 1 324 245

NOT 5 – KOSTNADER FÖRDELADE PÅ 

FUNKTION
a. Försäljnings- och marknadsföringskostnader:

b. Administrativa kostnader:

c. Finansiella intäkter:

Se mer detaljer i Not 8

d. Finansiella kostnader:

SEK, tusental 2021 2020
Resor utomlands - 22 
Övrigt 534 383 
Totalt 534 405 

SEK, tusental 2021 2020
Personal och relaterade kostnader 2 388 2 770
Konsultarvoden 2 592 664
Övrigt 2 817 372
Totalt 7 797 3 806

SEK, tusental 2021 2020
Valutakursvinst 3 686 -
Ränta på koncerninternt lån 868 315
Totalt 4 554 315

SEK, tusental 2021 2020
Bankavgifter 9 10
Totalt 9 10
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NOT 3 – UPPSKATTNINGAR OCH 

BEDÖMNINGAR 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande

och baseras på historiska erfarenheter och andra

faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser

som anses rimliga under rådande omständigheter. De

uppskattningar för redovisningsändamål som följer av

dessa kommer per definition sällan att motsvara det

faktiska resultatet. De uppskattningar och antaganden

som medför en betydande risk för betydande justeringar

av de redovisade värdena på tillgångar och skulder

under de kommande åren behandlas nedan.

Aktier i dotterbolag

Bolaget gör en årlig prognos för framtida diskonterade

kassaflöden avseende verksamheten i dotterbolag, i

syfte att bedöma eventuella behov av nedskrivningar.

Inga nedskrivningskrav har identifierats.

NOT 4 – FINANSIELL RISKHANTERING
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd

olika finansiella risker relaterade till likvida medel,

leverantörsskulder och lån. Med finansiell risk avses

fluktuationer i Bolagets resultat och kassaflöde till följd

av marknadsrisk (omfattande ränterisk och valutarisk),

kreditrisk och likviditetskris. Bolaget eftersträvar att

minimera potentiella ogynnsamma effekter på Bolagets

finansiella resultat. Målsättningen med Bolagets

finansverksamhet är att:

• Säkerställa att Bolaget kan fullgöra sina

betalningsåtaganden.

• Säkerställa tillgång till erforderlig finansiering.

• Optimera Bolagets finansnetto.

Ränterisk

Bolaget är inte utsatt för någon väsentlig ränterisk,

eftersom majoriteten av skulderna löper utan ränta eller

med en fast ränta.

Valutarisk

Bolaget verkar internationellt och utsätts för valutarisker

som uppstår från olika valutaexponeringar. Valutarisk

uppstår från betalningsflöden i utländsk valuta, så kallad

transaktionsexponering, från omräkning av balansposter

i utländsk valuta till Bolagets rapportvaluta som är SEK,

så kallad balansexponering.

Bolaget har huvuddelen av sina likvida medel i SEK, i USD

och en mindre del i Israeli New Shekel (ILS). Upplåningen

är främst i amerikansk dollar (USD) och kinesisk renminbi

(RMB). Huvuddelen av kostnaderna är i SEK, i USD och

ILS.

Kreditrisk

Kreditrisk uppstår genom banktillgodohavanden hos

banker samt utestående fordringar. Kreditrisk hanteras

av bolagsledningen. Endast banker och kreditinstitut

med god kreditvärdighet accepteras. Utestående

fordringar är utestående med myndigheter och andra

motparter med en stark finansiell position, varför

kreditrisken bedöms vara begränsad.

Likviditetsrisk

Bolaget säkerställer genom en försiktig

likviditetshantering att tillräckligt med kassamedel finns

för att möta behovet i den löpande verksamheten.

Samtidigt säkerställs att Bolaget har tillräckligt med

likvida medel så att betalning av skulder kan ske när

dessa förfaller.
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SEK, tusental 2021 2020
Resultat före skatt -3 784 -3 906
Skattesatsen 20,6% 21,4%

Teroetisk skattefordran 779 836
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader - -1
Underskottsavdrag vars skatteeffekt ej har 
redovisats som uppskjuten skattefordran i 
balansräkningen -779 -835
Inkomstskat - -

NOT 8 – INKOMSTSKATT
a. Bolagsskatt:

Moderbolaget har inte betalat inkomstskatt under 2021

och 2020 eftersom den inte har uppvisat några

skattepliktiga vinster under perioden.

b. Underskottsavdrag:

Moderbolaget har outnyttjade underskottsavdrag, varav

skatteeffekten inte har redovisats som uppskjuten

skattefordran i balansräkningen. Detta beror på osäkerhet

kring framtida tidpunkt för när tillräckligt med

skattepliktiga överskott kommer att genereras.

c. Teoretisk skatteberäkning:

Inkomstskatten på resultatet före skatt skiljer sig från det

teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid

användning av skattesatsen för Moderbolaget enligt

följande:
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2021
SEK Thousand Styrelsearvoden Social avgifter Total ersättning

Styrelsens
ordförande, 
Mats Andersson 300 31 331
Styrelsemedlem, 
David Leb 200 63 263
Styrelsemedlem, 
Elias Jacobson 200 0 200
Total 700 94 794

Kompensation till styrelseledamöter

2020
SEK Thousand StyrelsearvodenSocial avgifter Total ersättning

Styrelsens
ordförande, 
Mats Andersson 300 94 394
Styrelsemedlem, 
David Leb 200 63 263
Styrelsemedlem, 
Elias Jacobson 200 0 200
Total 700 157 857

NOT 9 – FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI OCH FÖRFALLOANALYS

I nedanstående tabell presenteras bolagets finansiella tillgångar och skulder, upptagna till redovisat värde vilket 

överensstämmer med verkligt värde

SEK, tusental På uppmaning < 3 månader 3-12 månader 1-5 år Summa
Komposition 31 december 2020

Tillgångar i balansräkningen
Kortfristiga placeringar - - 14 226 - 14 226

Kortfristiga fordringar - 1 155 - - 1 155

Likvida medel 84 877 - - - 84 877

31 December 2020 87 898 1 155 14 226 - 100 258

Skulder i balansräkningen
Leverantörsskulder - 260 - - 260

Kortfristiga lån till närstående parter - 53 - - 53

Övriga kortfristiga skulder - 814 - - 814

31 December 2020 - 1 127 - - 1 127

Komposition 31 december 2021
Tillgångar i balansräkningen
Kortfristiga fordringar - - 32 363 - 32 363

Kortfristiga placeringar - 2 964 - - 2 964

Likvida medel 129 145 - - - 129 145

31 December 2021 129 145 2 964 32 363 - 164 472

Skulder i balansräkningen
Leverantörsskulder - 296 - - 296

Kortfristiga koncerninterna lån - 53 - - 53

Övriga kortfrista skulder - 876 - - 876

31 December 2021 - 1 225 - - 1 225

NOT 10 – ANDELAR I DOTTERBOLAG

SEK, tusental 31 Dec 2021 31 Dec 2020
Ingående anskaffningsvärde 577 -
Etablering av Eco Wave Power Global AB (publ) - 577

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde och redovisat värde 577 577

Namn Org-nr. Säte samt registrerings- och verksamhetsland Antal aktier
Eco Wave Power Ltd. 514593722 Israel 115 357



NOT 11 - KORTFRISTIGT KONCERNINTERNT 

LÅN
a. Specificering:

Se villkor under sektion C

b. Förändringar under året:

SEK, tusental 31 Dec 2021 31 Dec 2020
Lån till Eco Wave Power Ltd. 32 363 14 226

SEK, tusental 2021 2020
Årets början 14 226 -
Ökning under året 17 269 13 911
Debiterad ränta 868 315
Slutet av året 32 363 14 226

c. Övrig information:

Moderbolaget har ingått ett låneavtal med Eco Wave

Power Ltd, en närstående part. Låneavtalet avser ett

belopp på upp till 84 miljoner SEK eller något annat

belopp som är tillgängligt och överenskommet mellan

parterna enligt de faktiska behoven hos Eco Wave Power

Ltd. När som helst under avtalets löptid, kan Eco Wave

Power Ltd dra av lånet i belopp som är nödvändiga för

Eco Wave Power Ltd:s verksamhet, och sammanlagt upp

till Limitbeloppet, som kan ändras från tid till annan.

Låneavtalet är föremål för en årlig ränta på 4,0%,

beräknad på den totala skulden inklusive upplupen ränta.

Allt utestående skuld samt all upplupen och obetald ränta

ska förfalla och betalas på tidpunkter då parterna

skriftligen överenskommer ("förfallodagen").

DETTA ÄR ECO WAVE POWER ÅRET 2020 TRENDER OCH DRIVKRAFTER STRATEGI VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING AKTIEN
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Eco Wave Power Ltd. när som helst före förfallodagen 

förbetala lånebeloppet, antingen helt eller delvis, utan 

föregående meddelande och utan att drabbas av något 

påföljd. Lånet redovisas som ett kortfristigt lån.

Lånet uppgår till 32 363 SEK per den 31 december 2021.

Lånet redovisas som ett kortfristigt lån till närstående i

balansräkningen.

NOT 12 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 13 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 

UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 14 – LIKVIDA MEDEL

SEK, tusental 31 Dec 2021 31 Dec 2020
Momsfordran 153 351
Övrigt 14 -
Totalt 167 351

SEK, tusental 31 Dec 2021 31 Dec 2020
Förbetald försäkring 2 784 234
Övriga förutbetalda utgifter 13 570
Totalt 2 797 804

SEK, tusental 31 Dec 2021 31 Dec 2020
Banktillgodohavanden 129 145 84 877
Totalt 129 145 84 877

NOT 15 – AKTIEKAPITAL OCH ÖVERKURSFOND
a. Aktiekapital:

b. Aktiernas rättigheter:

Stamaktierna ger innehavare rösträtt och utdelningsrätt

och rätten att ta emot tillgångar i bolaget vid dess

likvidation. Per den 31 december 2021 bestod allt

aktiekapitalet uteslutande av stamaktier.

c. Förändringar i Bolagets aktiekapital:

I juli 2019 genomförde Bolaget ett offentligt erbjudande

om 6 355 594 stamaktier till ett börskurs om 19 SEK per

aktie. Erbjudandet inbringande sammanlagt brutto 120,8

MSEK och netto (efter avdrag för emissionskostnader)

112,0 MSEK.

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.

Erbjudandet inbringande sammanlagt brutto 78 457

TSEK och netto (efter avdrag för emissionskostnader) 67

900 TSEK.

Antal stamaktier 31 Dec 2021 31 Dec 2020
Auktoriserat aktiekapital 140 000 000 100 000 000
Emitterat aktiekapital 44 394 844 35 194 844

SEK 31 Dec 2021 31 Dec 2020
Auktoriserat aktiekapital
(SEK tusental) 2 800 2 000
Emitterat aktiekapital
(SEK tusental) 888 704



NOT 18 – TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner med närstående parter:

a. Ersättning till ledande befattningshavare

b. Ledande befattningshavare omfattar

styrelseledamöter och VD. Den ersättning som

betalas eller betalas till ledande befattningshavare

för tjänster under det angivna året presenteras

nedan.

Ovanstående avser styrelsearvoden samt

konsultkostnader för CFO.

c. Skuld till närstående part (se not 11)

d. Ränta på lån till närstående part (se not11)

NOT 16 – ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

NOT 17 – UPPLUPNA KOSTNADER

SEK, tusental 31 Dec 2021 31 Dec 2020
Personal och relaterade kostnader 563 500
Totalt 563 500

SEK, tusental 31 Dec 2021 31 Dec 2020
Upplupna yrkesutgifter 313 314
Totalt 313 314

SEK, tusental 2021 2020
Personal och relaterade kostnader 2 388 2 770
Totalt 2 388 2 770

NOT 19 – EVENTUALFÖRLIKTELSER

Bolaget har inga eventualförpliktelser eller materiella 

utställda säkerheter.

NOT 20 – HÄNDELSER EFTER BALANSDAG

Ansöker om avnotering från Nasdaq First North

Growth Market

Den 25 februari 2022 tillkännagav Bolaget genom

ett pressmeddelande sin avsikt att avnotera sina

stamaktier från Nasdaq First North Growth Market

("Nasdaq First North"). 90 dagar efter utfärdandet av

pressmeddelandet lämnade Bolaget in den formella

ansökan om avnotering, som godkändes av

Nasdaq First North den 30 maj 2022 (beslut nr 266/22),

varefter Bolaget inte längre är skyldigt att offentliggöra en

koncernredovisning. Därför har årsredovisningen

upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen

(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning

(”K3”). Sista handelsdagen på Nasdaq First North kommer

att vara den 13 juni 2022.
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Signaturer

Stockholm den 9 juni 2022

MATS ANDERSSON

STYRELSENS ORDFÖRANDE

ELIAS JACOBSON

STYRELSELEDAMOT

Bolagets resultat- och balansräkningar kommer att

föreläggas årsstämman 2022-06-30 för fastställelse.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att

redovisningen har upprättats i enlighet med RFR 2 (Rådet för

finansiell rapportering) och ger en rättvisande bild av

bolagets ställning och resultat. Årsredovisningen har

upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en

rättvisande bild av bolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för bolaget ger en rättvisande

översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning

och resultat samt beskriver väsentliga risker och

osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

DAVID LEB

STYRELSELEDAMOT

INNA BRAVERMAN

VD OCH STYRELSELEDAMOT

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022 – 06 – 09

Ernst & Young AB  
Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor
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Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Eco Wave

Power Global AB för år 2021-01-01 – 2021-12-31.

Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 5-15 i detta

dokument. Detta dokument innehåller även annan

information än årsredovisningen på sidorna 2-4 och 19.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i

enlig¬het med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av Eco Wave Power

Global ABs (publ) finansiella ställning och kassaflöde per

den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för

året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-berättelsen

är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer

resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Eco

Wave Power Global AB (publ) enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än

årsredovisningen och återfinns på sidorna 2-4 samt 19.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har

ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte

denna information och vi gör inget uttalande med

bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det

vårt ansvar att läsa den information som identifierats

ovan och överväga om informationen i väsentlig

utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid

denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt

inhämtat under revisionen samt bedömer om

informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga

felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende

denna information, drar slutsatsen att den andra

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi

skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i

det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har

ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den

ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för

den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för

att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen

och verkställande direktören för bedömningen av

bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De

upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan

påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att

använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om

fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och

verkställande direktören avser att likvidera bolaget,

upphöra med verksamheten eller inte har något

realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att

årsredovisningen som helhet inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag, och att lämna en

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig

säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti

för att en revision som utförs enligt ISA och god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan

uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och

anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut

som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk

inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror

på oegentligheter eller misstag, utformar och utför

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker

och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för

en väsentlig felaktighet som beror på misstag,

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,

felaktig information eller åsidosättande av intern

kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets

interna kontroll som har betydelse för vår revision för

att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga

med hänsyn till omständigheterna, men inte för att

uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Eco Wave Power Global AB (publ), org.nr 559202-9499 
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• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper

som används och rimligheten i styrelsens och

verkställande direktörens uppskattningar i

redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och

verk-ställande direktören använder antagandet om

fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi

drar också en slutsats, med grund i de inhämtade

revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om

bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi

drar slutsatsen att det finns en väsentlig

osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa

uppmärksamheten på upplysningarna i

årsredovisningen om den väsentliga

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är

otillräckliga, modifiera uttalandet om

årsredo¬vis¬ningen. Våra slutsatser baseras på de

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser

eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan

fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen,

strukturen och innehållet i årsredovisningen,

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen

återger de underliggande transaktionerna och

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för

den. Vi måste också informera om betydelsefulla

iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella

betydande brister i den interna kontrollen som vi

identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra

författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört

en revision av styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning av Eco Wave Power Global AB (publ) för år

2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande

bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för

räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Eco

Wave Power Global AB (publ) enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid

förslag till utdelning innefattar detta bland annat en

bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn

till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och

risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta

innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets

ekonomiska situation och att tillse att bolagets

organisation är utformad så att bokföringen,

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska

angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande

sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande

förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar

och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för

att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse

med lag och för att medelsförvalt¬ningen ska skötas på

ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller

verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet

mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller

bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till

dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed

vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av

säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med

aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen

garanti för att en revision som utförs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder

eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till

dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är

förenligt med aktiebolagslagen.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige

använder vi professionellt omdöme och har en

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Granskningen av förvaltningen och förslaget till

dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig

främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka

tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på

vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk

och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar

granskningen på sådana åtgärder, områden och

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där

avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för

bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra

förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om

ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om

styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets

vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt

med aktiebolagslagen.

Stockholm den 9 juni 2022

Ernst & Young AB

Andreas Nyberg

Auktoriserad revisor

DETTA ÄR ECO WAVE POWER ÅRET 2020 TRENDER OCH DRIVKRAFTER STRATEGI VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING AKTIEN

18 Eco Wave Power Global AB (publ), org.nr. 559202-9499 | Årsredovisning 2021



Den första dagen för handel med Bolagets aktier på First

North var den 18 juli 2019. Aktierna emitteras i enlighet

med svensk lag och aktieägarnas rättigheter relaterade till

aktierna får endast ändras i enlighet med

aktiebolagslagen. Företaget har bara en aktieklass.

Aktieägare har rätt att rösta för sitt fulla antal aktier och

varje aktie berättigar till en röst vid aktieägarnas

sammanträden.

Bolagets bolagsordning innehåller bestämmelser enligt

vilka aktiekapitalet ska vara lägre än 700 000 SEK och

högst 2 800 000 SEK uppdelat i minst 35 000 000 aktier

och högst 140 000 000 aktier. Bolagets aktiekapital

uppgår till 887 896,88 SEK, uppdelat i 44 394 844 aktier,

vilket ger varje aktie ett kvotvärde om 0,02 SEK.

Bolagets aktier är utgivna i dematerialiserad form genom

Euroclears tjänster (Box 191, SE-101 23 Stockholm).

Euroclear är central värdepappersförvarare och

clearingorganisation för aktierna enligt lagen (1998:1479)

om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

instrument. Följaktligen har inga aktiebrev utfärdats och

överlåtelser av aktierna sker elektroniskt. Samtliga aktier

är fullt betalda och utgivna i SEK. ISIN-koden för Bolagets

aktier är SE0012569663.

Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Aktierna är inte

föremål för några obligatoriska uppköpserbjudanden,

någon inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det finns inga

bestämmelser avseende konvertering kopplade till

aktierna. Varken Bolaget eller dess dotterbolag äger några

aktier i Bolaget.

Certified advisor

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB.

Besöksadress: Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm.

Telefon: +46 8-5333 2737.

E-mail: ca@vatorsec.se.

Postadress: Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111

35 Stockholm.

Utdelningspolicy

Eco Wave Power befinner sig i en fas där prioritet ligger

på att utnyttja de möjligheter till tillväxt som har

identifierats. Aktieägare bör därför inte förvänta sig

någon, eller endast begränsad, utdelning under de

närmsta åren.

Aktieägare

I tabellen nedan listas Bolagets största aktieägare 31

december 2021.

*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.

Aktien
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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%



KONTAKT 

Eco Wave Power Global AB (publ)

Strandvägen 7A, Stockholm, 114 56

Tel: 08-420-026-94 (inom Sverige)

Tel: +972-3-509-4017 (utanför Sverige)

FÖLJ OSS

info@ecowavepower.com  

www.ecowavepower.com

mailto:info@ecowavepower.com
http://www.ecowavepower.com/

