
 

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Eco Wave 
Power Global AB (publ) 
 
Idag, den 30 juni 2022, har ordinarie bolagsstämma för 2022 hållits i Eco Wave Power Global 
AB (publ) (”Eco Wave Power” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de 
beslut som fattades av bolagsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i 
kallelsen till ordinarie bolagsstämma som hållits tillgänglig på Bolagets 
webbplats www.ecowavepower.com). 
 
Bolagsstämman beslutade: 

• att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen 
för räkenskapsåret 2021; 

 

• att balansera Bolagets resultat i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning 
för räkenskapsåret 2021; 

 

• att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören i Bolaget ansvarsfrihet 
för det föregående räkenskapsåret 2021; 

 

• att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) 
ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att ett registrerat 
revisionsbolag skulle utses till revisor; 

 

• att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 
totalt 900 000 SEK varav 300 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande och 200 
000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter. Det beslutades 
vidare att inget arvode ska utgå till Inna Braverman för styrelsearbetet; 

 

• att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning; 
 

• att omvälja Mats Andersson, Elias Jacobson, David Leb och Inna Braverman samt 
att nyvälja Annath Abecassis till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma. Omvaldes vidare Mats Andersson till styrelsens ordförande 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & 
Young (E&Y) till Bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Noterades 
vidare att Nils Andreas Nyberg kommer fortsätta som huvudansvarig revisor; 

 

• om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens 
förslag från den 1 juni 2022; 
 

• om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i händelse av förestående 
uppköpserbjudande i enlighet med styrelsens förslag från den 1 juni 2022; 
 

• om ändring av bolagsordningen avseende styrelseval i enlighet med styrelsens 
förslag från den 1 juni 2022; 
 

• om villkorsändring avseende teckningsoptionsprogram 2020/2024:A, 
innebärandes en förlängning av tiden under vilken teckningsoptionerna kan 
användas för teckning av nya aktier i Bolaget. Efter förlängningen kan 
teckningsoptionerna utnyttjas mellan den 26 juni 2024 till den 31 december 2032; 
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• om villkorsändring avseende teckningsoptionsprogram 2020/2024:B, 
innebärandes en förlängning av tiden under vilken teckningsoptionerna kan 
användas för teckning av nya aktier i Bolaget. Efter förlängningen kan 
teckningsoptionerna utnyttjas mellan den 26 juni 2024 till den 31 december 
2027. 

 

För mer information 

Inna Braverman, VD 
Inna@ecowavepower.com 
+97235094017 

Om Eco Wave Power Global AB (publ) 

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

Eco Wave Power har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels 
energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. 
Dessutom har Eco Wave Powers projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens 
regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. 
Bolaget har också erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”. 

Eco Wave Powers Amerkanska Depåbevis (ticker WAVE) är noterade på Nasdaq Capital 
Market i New York. Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com. 
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