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Fjärde kvartalet 20201,2 

• Förlusten från rörelsen ökade till 6,2 MSEK (4,6). 

• Periodens förlust ökade till 6,8 MSEK (4,5). 
• Förlusten per aktie uppgick till SEK 0,2 (0,1). 
• Likvida medel uppgick till 88 MSEK (109) per den 31 december 2020 och 

aktiekapitalet till 88 MSEK (106). Totalt antal utestående aktier uppgick 

till 35 194 844 (35 096 019). 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -5,5 MSEK 

(2,6). 
• Antalet anställda var i genomsnitt 17 (17). 

 

Helår 20201,2 

• Förlusten från rörelsen i 2020 uppgick till 17 MSEK (18). 
• Periodens förlust ökade till 18 MSEK (19). 

• Förlusten per aktie uppgick till SEK 0,5 (0,9). 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -21 MSEK (-

13). 
• Antalet anställda var i genomsnitt 17 (15). 

Väsentliga händelser i kvartalet 

• Förstärkning av ledningen - Företaget har utsett Aharon Yehuda till Chief 
Financial Officer för Eco Wave Power Group. Mr. Yehuda ansluter sig till Eco 
Wave Power med bred erfarenhet av ekonomiska och operationella frågor, 

senast som CFO för Turbochrome, ett dotterbolag till den börsnoterade TAT-
Technologies Group (Nasdaq: TATT). 

• Strategiskt samarbete - Eco Wave Power tecknade ett samarbetsavtal med 
Meridian Energy Australia Pty Ltd. (MEA). MEA är ett helägt dotterbolag till 

Australiens största förnybara energiproducent, Meridian Energy Limited. 
Syftet med samarbetet är att parterna gemensamt ska undersöka 
utvecklingen av kommersiella vågenergiprojekt på Australian National 
Electricity Market (NEM). MEA kommer att fungera som en stödjande partner, 

leda utredningen av tillämpningen av vågkraft i Australien och identifiera 
möjligheter för tillämpningen av Eco Wave Powers teknologi. 

• Portugal - Eco Wave Power tillkännagav ett strategiskt samarbete med 

Painhas Engineering and Construction Company för teknisk support för 
licensiering av 20MW Portugal-projektet. Painhas kommer att ta en 
integrerad del i det tekniska stöd som behövs för de officiella 
licensförfarandena för det planerade vågenergiprojektet i Portugal, som en 
del av det nyligen undertecknade 20MW-koncessionsavtalet med 

hamnmyndigheten i Leixões - APDL. När licensiering erhållits kommer 
parterna att arbeta för ett fortsatt samarbete för genomförandet av projektet. 

• EWP EDF One Project - Eco Wave Power tillkännagav utvecklingen av en ny 
förebyggande och korrigerande Wave Power Verification (WPV)-

programvara. WPV-programvaran syftar till att verifiera de olika delsystemen 
för vågkrafttekniken, samt att upptäcka fel i vågmoduler direkt. Vi förväntar 
oss att den kommer att användas i sin första försökslansering i EWP-EDF One-
projektet, som finansieras av det israeliska energiministeriet och EDF 

Renewables IL. 

Nya projekt i pipeline - Eco Wave Power har ingått en avsiktsförklaring om 20 
MW med hamnen i Bilbao i Spanien och en 7.5 MW LOI med hamnen i Rio 
Grande i Brasilien. Dessutom har Eco Wave Power ingått ett MOU-avtal med 

MSMART Future Technology. Samarbetet mellan parterna kommer att 
genomföras i milstolpar. I den första fasen kommer Eco Wave Power att utföra 
en djupgående genomförbarhetsstudie på den utvalda platsen i Vietnam, och 
när studien är klar har företagen kommit överens om att arbeta för att inrätta 
ett joint venture-företag för utveckling av ett 50 MW vågkraftverk. 

• Patent - Patentnummer 254991, 154992 och 254994 godkändes för 
registrering. 

Utmärkelser och erkännanden - Eco Wave Power har blivit inbjuden, 
tillsammans med 14 andra ledande entreprenörer från Storbritannien och 

Europa, till den allra första virtuella upplagan av programmet Unreasonable 
Impact, som syftar till att påskynda tillväxten i deras företag. Unreasonable 
Impact är ett innovativt mångårigt, världsomspännande partnerskap mellan 
Barclays och Unreasonable Group för att lansera världens första globala 

nätverk med fokus på att skala upp entreprenörslösningar som hjälper 
tusentals anställda världen över i den framväxande gröna ekonomin. 
Dessutom har Meaningful Business, en global plattform för ledare som 
kombinerar vinst och syfte, erkänt Eco Wave Power som en Meaningful 

Business 100 (MB100) ledare för 2020 och Eco Wave Power var listad för 
Falling Falls Science Breakthrough of the Year under Kategori ”Engineering 
and Technology”. Vi var också mycket hedrade över att få presenteras på RE: 
TV av Sustainable Markets Initiative, kurerat av chefredaktören Hans kungliga 
höghet Prins Charles av Wales. Initiativet visar inspirerande innovationer och 

idéer som pekar mot en hållbar framtid. 

Väsentliga händelser efter rapportdatumet 

• EWP EDF One-projektet startar nätanslutningsarbeten - I enlighet med 

det tekniska samordningstillståndet säkrat från kommunen Tel Aviv Jaffa 
(tillståndsnummer 2020-4345) för utbyggnad av nätanslutningsarbeten 
för EWP-EDF One wave energy-projektet, inledde Eco Wave Power 
officiellt nätanslutningsarbetena i Jaffa Port, Israel. 

 
• Utmärkelser och erkännanden - Eco Wave Power fortsätter att få 

utmärkelsen. Företaget blev folkets vinnare av Global Innovation Award 
2021 i kategorin "Life Below Water", som anordnas av Globally på 

uppdrag av UAE Ministry of Climate Change and Environment (MOCCAE). 
Priset syftar till att locka innovationer från hela världen till Förenade 
Arabemiraten för att stödja landet i dess strävan att bli världsledande 
inom hållbar utveckling.  

Dessutom vann Eco Wave Power Smart Port Challenge-tävlingen som 

hölls av Marocko National Ports Agency och National Single Window for 
Foreign Trade-PORTNET, tillsammans med Global Alliance for Trade 
Facilitation och Marockos sammanslutning av hamnar. Priset som 
tilldelades Eco Wave Power uppgår till 100 000 MAD, samt ger Marocko 

en möjlighet att bli ett test- och implementeringscentrum för Eco Wave 
Power.  

Företaget fick också People's Choice Award vid BlueInvest Awards 2021, 

av Europeiska kommissionen, i kategorin "Energy from the Ocean" för 

innovativa lösningar och teknik inom området förnybart hav. 

Om EWPG Holding AB 

EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power” eller ”EWP”) 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. 

EWP har erhållit ett erkännande som "banbrytande teknik" av Israels 

energiministerium och betecknades som en "effektiv lösning" av Solar Impulse 
Foundation. Dessutom har EWPs projekt i Gibraltar fått finansiering från 
Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska 
kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också nyligen erkänts 

av FN och mottagit "Climate Action Award". 

Eco Wave Power-aktien (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth 
Market. Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
2 För kommentarer kring utveckling under helåret 2020 och Moderbolaget, se sektion Finansiell utveckling på sid 4. 
 

 

https://ecowave-my.sharepoint.com/personal/omer_ecowavepower_com/Documents/Desktop/www.ecowavepower.com
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Våra betydande framsteg under det senaste kvartalet förstärktes av en 
fråga som jag fick i Erik Penser Bank Cleantech Day, som var: "Varför ska 
investerare vara uppmärksamma på Eco Wave Power?" 

Mitt svar var enkelt och bestod av tre huvudpunkter: 

• Eco Wave Power har betydande driftserfarenhet i verkliga 
förhållanden, med en nätansluten vågenergianläggning i Gibraltar 
sedan mitten av 2016 och ett andra nätanslutet kraftverk på gång. 

• Eco Wave Power har starka strategiska partnerskap med globala 
energiledare såsom EDF Renewables IL (ett dotterbolag till French 
National Electric Company) och Meridian Energy Australia Pty Ltd. 
(ett helägt dotterbolag till Australiens största förnybara 
energiprodukt, Meridian Energy Limited) . 

• Eco Wave Powers vågenergilösning stöds av forskarsamhället, vilket 
framgår av den senaste rapporten från International Renewable 
Energy Agency (IRENA), som tydligt uppgav att ”Punktabsorbenter är 
den teknik som har testats och distribuerats med de flesta operativa 
projekt i vattnet. Detta beror delvis på deras universella natur, 
eftersom de kan skalas ner till mycket små, få kW, specialbyggda 
projekt. . . upp till storskaliga enheter på 1 MW. ” Som ett resultat är 
majoriteten av höga TRL-teknologier (teknikberedskapsnivå) Point 
Absorbers, säger rapporten och konkluderar att "framtida prognoser 
pekar mot att Point Absorbers är tekniken för att dominera 
marknaden." 

Rapporten från IRENA bekräftar Eco Wave Powers tekniska inriktning och 
det verkar som om det finns enighet inom vågkraften, enligt vilken 
punktabsorberande vågkraftanordningar är rätt väg framåt och att 
tekniker av detta slag förväntas dominera vågenergiindustrin inom en 
snar framtid. 

Sammanfattningsvis har Eco Wave Power en stark kombination av 
forskning, verklig operativ erfarenhet och strategiska samarbeten som vi 
tror kommer att hjälpa den globala expansionen av Eco Wave Power-
teknologin! 

 
Vänliga Hälsningar, 
Inna Braverman 
VD 
 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

        

Resebegränsningar och avstängningar påverkade vår förmåga att bedriva 
verksamhet negativt och har orsakat förseningar av 
projektgenomförandet, eftersom de flesta av våra projekt är B2G 
(Business to Government). Förståeligt var de flesta statliga organisationer 
inriktade på att hantera Corona-krisen, vilket orsakade förseningar i vissa 
projekttillstånd och byggnadsarbeten samt övergripande förseningar i 
leveranserna. 

Men samtidigt har pandemin fungerat som en katalysator för grön 
omställning. Världen investerade enastående belopp i koldioxidsnåla 
tillgångar förra året, från förnybara energikällor till renare transporter, 
energilagring till elektrisk värme. Ett nytt, brett mått på '' 
energiövergångsinvesteringar'', sammanställt av BloombergNEF (BNEF), 
visar att världen har förbundit 501,3 miljarder dollar till att minska 
koldioxidutsläppen 2020, vilket överträffade 2019 med 9%, trots den 
ekonomiska störningen som COVID-19 orsakade. 

En geografisk uppdelning av BNEFs energiövergångsinvesteringar visar att 
Europa stod för den största delen av globala investeringar, 166,2 miljarder 
dollar (en ökning med 67%). Europas imponerande satsningar drevs av ett 
rekordår för elfordonsförsäljning och det bästa året för investeringar i 
förnybar energi sedan 2012. Globalt sett ökade kapacitetsinvesteringarna 
för förnybar energi med 10% i Japan till 19,3 miljarder dollar, 177% i 
Storbritannien till 16,2 miljarder dollar och 221 % i Nederländerna till 14,3 
miljarder dollar. Spanien ökade med 16% till 10 miljarder dollar, Brasilien 
med 23% till 8,7 miljarder dollar, Vietnam med 89% högre till 7,4 miljarder 
dollar, Frankrike 38% till 7,3 miljarder dollar och Tyskland med 14% upp 
till 7,1 miljarder dollar. Andra marknader med totalt 3 miljarder dollar 
inklusive Taiwan, Australien, Sydkorea, Polen, Chile, Turkiet och Sverige. 

Jon Moore, vd för BNEF, sa: ”Politikernas ambition ökar tydligt i takt med 
att fler länder och företag förbinder sig till netto-nollmål, och gröna 
stimulansprogram börjar få en kännbar närvaro. Cirka 54% av utsläppen 
2016 är nu under någon form av netto-noll-åtagande, upp från 34% i 
början av förra året. Detta borde leda till ökade investeringar de närmaste 
åren. ” 

Vi tror att det är här Eco Wave Power kommer in, med sin 
kostnadseffektiva, tillförlitliga, försäkringsbara och miljövänliga lösning 
för vågkraft, som kan bli en viktig del av at minska världens 
koldioxidutsläpp. Under det sista kvartalet 2020 riktade vi en betydande 
del av våra resurser till att förstärka företagets ledning, utveckla våra 
projekt, utöka vårt strategiska samarbete och projektledning och öka den 
globala medvetenheten om Eco Wave Power-teknologin. 

2020 var ett utmanande år för hela världen, kännetecknat av den pågående Corona-pandemin. Både på företags- och 
individnivå har vi varit tvungna att ändra vårt sätt att leva och arbeta. Eco Wave Power är naturligtvis inget undantag. 

 

   

 

VD har ordet 
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Finansiell utveckling 

 

Koncernen i fjärde kvartalet 2020
1,2

 

• Förlusten från rörelsen ökade till 6,2 MSEK (4,6). Kostnader för 
forskning och utveckling ökade till 1,3 MSEK (+0.1), Kostnader för 
försäljning och marknadsföring uppgick till 1,0 MSEK (1,1). 

Administrativa kostnader uppgick till 3,9 MSEK (3,7). 
• Periodens förlust ökade till 6,8 MSEK (4,5). 
• Förlusten per aktie uppgick till SEK 0,2 (0,1). 
• Likvida medel uppgick till 88 MSEK (109) per den 31 december 2020 

och aktiekapitalet till 88 MSEK (106). Totalt antal utestående aktier 
uppgick till 35 194 844 (35 096 019). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -5,5 MSEK 
(2,6). Minskning är främst ett resultat av Bolagets forsknings- och 

utvecklingskostnader samt större rörelsekapitalbindning under 2020. 
• Antalet anställda var i genomsnitt 17 (17). 

Koncernen i helåret 2020 

• Förlusten från rörelsen minskade till 17 MSEK (18). Kostnader för 
forskning och utveckling ökade under året medan kostnader för 
försäljning och marknadsföring samt administrativa kostnader 
minskade som en följd av att förra året påverkades av kostnader i 

samband med IPOn.  
• Periodens förlust uppgick till 18 MSEK (19). 
• Förlusten per aktie uppgick till SEK 0,5 (0,9). 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -21 MSEK 

(-13). Minskning är främst ett resultat av Bolagets forsknings- och 
utvecklingskostnader samt större rörelsekapitalbindning under 2020. 

• Antalet anställda var i genomsnitt 17 (15). 

 

Moderbolaget i fjärde kvartalet 2020 

• Förlusten från rörelsen uppgick till 2,3 MSEK, vilket är jämförbar med 
samma period förra året (2,3).  

• Aktiekapitalet uppgick till 99 MSEK (104). 

Moderbolaget i helåret 2020 

• Förlusten från rörelsen uppgick till 4,5 MSEK (9,1). 2019 påverkades 

rörelseresultatet negativt av IPO-relaterade kostnader. 
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3 Resultat per aktie är samma före och efter utspädning eftersom Koncernen inte har några utestående optioner eller warranter. 
 
 

Koncernens nyckeltal  

 
  Q4 Q4 Helår  Helår  
   2020 2019 2020 2019 (1) 

Rörelseresultat (SEK, tusental)                    -6 159                    -4 637                  -16 734                  -18 380  

Periodens resultat (SEK, tusental)                    -6 832                    -4 482                  -18 132                  -19 185  

   
   

Likvida medel (SEK, tusental) 
 

                 87 692                 109 028                   87 692                 109 028  

Soliditet vid periodens slut (%)  86% 84% 86% 84% 

   
   

Utestående aktier vid periodens slut (miljoner)  
35,2 35,2                       35,2                        35,2  

Utestående aktier i genomsnitt (miljoner)  
35,2 35,1 35,2 20,4 

Resultat per aktie (SEK)  -0,2 -0,1 -0,5 -0,9 

Eget kapital per aktie vid periodens slut (SEK)  2,5 3,0 2,5 0,0 

 
  

   
Antal anställda i genomsnitt (heltidsekvivalenter)  17 17 17 15 

 
 
 

Definitioner av nyckeltal 

 
NYCKELTAL      DEFINITION 
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. 

 
 
 

Koncernens resultaträkning3 

 

 Q4 Q4 Helår Helår 

SEK, tusental 2020 2019 2020 2019 (1) 

Kostnader för forskning och utveckling                  -1 297                       117                   -3 365                   -1 743  

Kostnader för försäljning och marknadsföring                  -1 008                   -1 064                   -3 207                   -3 669  

Administrativa kostnader                  -3 855                   -3 690                 -10 162                 -12 968  

Rörelseresultat                  -6 159                   -4 637                 -16 734                 -18 380  

       

Finansiella kostnader                     -665                       155                   -1 389                      -805  

Resultat före skatt                  -6 824                   -4 482                 -18 124                 -19 185  

       
Skatt på periodens resultat                         -8                          -                            -8                          -    

Periodens resultat                  -6 832                   -4 482                 -18 132                 -19 185  
 

      

Hänförligt till:       

Moderbolagets aktieägare                  -6 829                   -4 324                 -17 908                 -18 857  

Innehav utan bestämmande inflytande                         -3                      -158                      -224                      -329  

     

Resultat per aktie - före och efter utspädning (SEK) -0,2 -0,1 -0,5 -0,9 
Genomsnittligt antal atier som används i beräkning av resultat 
per aktie 35 194 844 35 096 019 35 194 844 20 400 939 
     

 
(1): Se not 2. Justering av tidigare års balans- och resultaträkning på sid 9 för ytterligare information. 
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Koncernens balansräkning  

 
 31 Dec 31 Dec 

SEK, tusental  2020 2019 (1) 

    
TILLGÅNGAR    

 
   

Anläggningstillgångar    

Nyttjanderättstillgångar                   1 790                    2 679  

Materiella anläggningstillgångar                 12 051                  11 687  

Summa anläggningstillgångar                 13 841                  14 366  

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar och förutbetalda kostnader                   1 183                    2 063  

Kortfristiga placeringar                      555                    1 028  

Likvida medel                 87 692                109 028  

Summa omsättningstillgångar                 89 430                112 118  

    

Summa tillgångar               103 271                126 484  

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

 
   

Eget kapital    

Aktiekapital                      704                       704  

Överkursfond               140 788                140 788  

Omräkningsdifferens                      527                      -116  

Balanserat resultat                -53 476                 -35 569  

Summa eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare                 88 542                105 806  

    

Innehav utan bestämmande inflytande                     -145                         79  

Summa eget kapital                 88 397                105 886  

    

Långfristiga skulder    

Långfristiga leasingskulder                   1 004                    1 880  

Långfristiga lån från närstående parter                   8 332                    9 330  

Långfristiga lån                   1 093                    1 082  

Summa långfristiga skulder                 10 429                  12 293  

    

Kortfristiga skulder    

Kortfristiga leasingskulder                      786                       799  

Kortfristig del av lån från närstående parter                      368                       215  

Övriga kortfristiga rörelseskulder                   3 291                    7 291  

Summa kortfristiga skulder                   4 445                    8 305  

    

Summa eget kapital och skulder               103 271                126 484  

 
(1): Se not 2. Justering av tidigare års balans- och resultaträkning på sid 9 för ytterligare information. 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital  

SEK, tusental Aktiekapital Överkursfond Omräkningsdifferens Balanserat resultat 

Summa 

Moderbolagets 

aktieägare 

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande Totalt 

Ingående balans per den 1 jan 2019 2   20 390  -217  -16 383  3 792  408  4 200  
 
Totalresultat för perioden -   -    101  -23 411  -23 310  -329  -23 639  

Emission av aktiekapital med avdrag för 
emissionskostnader 702  120 398  -    -    121 100  

                                          
-    121 100  

Utgående balans per den 31 dec 2019 704  140 788  -116  -39 794  101 582  
                                         

79  101 661  

Justeringar (1) 
                                          

-    
                                          

-    
                                          

-    4 225  4 225  
                                          

-    4 225  

Justerad utgående balans per den 31 dec  
2019 (1) 704  140 788  -116  -35 569  105 807  79  105 886  

        

Ingående balans per den 1 jan 2020 704  140 788  -116  -35 569  105 807  79  105 886  

Totalresultat för perioden -    -    642  -17 908  -17 265  -224  -17 490  

Utgående balans per den 31 dec 2020 704  140 788  
                                      

527  -53 476  88 542  -145  88 397  
 

 (1): Se not 2. Justering av tidigare års balans- och resultaträkning på sid 9 för ytterligare information. 

 

 

 

Koncernens kassaflödesanalys  

 
 Q4 Q4 Helår Helår 

SEK, tusental 2020 2019 2020 2019 

       
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Periodens resultat                   -6 832                    -4 482                  -18 132                  -19 185  

Återförda avskrivningar och nedskrivningar 
 

                     280                       207                    1 139                       208  

Förändringar i rörelsekapitalet                   1 404                    6 911                   -2 974                    5 905  

Kassaflöde från den löpande verksamheten                  -5 148                    2 636                 -19 967                 -13 072  

       
INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Investeringar i kortfristiga placeringar                            9                       -658                         436                       -750  

Investeringar i anläggningstillgångar                      -258                       -888                    -1 630  -1 478 

Kassaflöde från investeringsverksamheten                      -250                    -1 547                    -1 194                    -2 228  

       
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Emission av aktier med avdrag för emissionkostnader                         -                      1 002                          -                  120 860  

Förändring av långfristiga lån                         -                     -1 303                          -                      1 108  

Amortering av leasingskuld                         -7                          -4                        -27                          -4  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                         -7                      -305                        -27                121 963  

       

Kassaflöde för perioden                   -5 404                         784                  -21 188                 106 664  

Likvida medel vid periodens början                  93 167                 108 361                 109 028                     2 312  

Omräkningsdifferenser på likvida medel                         -72                       -117                       -148                           52  

Likvida medel vid periodens slut                  87 692                 109 028                   87 692                 109 028  
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Moderbolagets resultaträning4,5  

 
 Q4 Q4 Helår Helår 

SEK thousand 2020 2019 2020 2019 

Kostnader för forskning och utveckling                         -                            -                            -                            -    

Kostnader för försäljning och marknadsföring                     -200                      -586                      -405                   -2 059  

Administrativa kostnader                  -2 061                   -1 739                   -4 078                   -6 942  

Rörelseresultat                  -2 261                   -2 325                   -4 483                   -9 001  

       

Finansiella kostnader                      125                          -                         316                          -    

Resultat före skatt 
                        -4                          -1                          -4                          -0  

Skatt på periodens resultat                  -2 141                   -2 326                   -4 172                   -9 001  

       
Periodens resultat                         -                            -                            -                            -    

Kostnader för forskning och utveckling                  -2 141                   -2 326                   -4 172                   -9 001  

 

 

 

Moderbolagets balansräkning 

 
 

31 Dec 31 Dec 

SEK, tusental  2020 2019 

 
   

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar                        577                         577  

Omsättningstillgångar                  99 429                 108 206  

Summa tillgångar 100 006 108 783 

 
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital 99 127 103 615 

Kortfristiga skulder 879 5 169 

Summa eget kapital och skulder 100 006 108 783 

 

4 Resultat per aktie är samma före och efter utspädning eftersom Koncernen inte har några utestående optioner eller warranter. 
5 Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat eftersom Moderbolaget inte har några poster klassificerade som övrigt totalresultat. 
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SEK, tusental 31 Dec 2019 

PÅVERKAN PÅ EGET KAPITAL   
Rapporterat eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare 31 
december 2019                101 581  
Påverkan på eget kapital    

PortXL lån - Långfristigt lån                   -1 082  
Långfristigt lån från närstående parter                    5 308  
Totala skulder                    4 225  

Netto påverkan på eget kapital                    4 225  
Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare 31 december 
2019 efter justering                105 806  
  

  
SEK, tusental Helår 2019 

PÅVERKAN PÅ RESULTAT   
Rapporterat totalresultat                 -18 118  
Påverkan på resultatet   

Kostnader för forskning och utveckling                      -161  
Kostnader för försäljning och marknadsföring                      -868  
Finansiella kostnader                         -39  

Netto påverkan på årets totalresultat                   -1 067  
Totaltresultat 2019 efter justering                 -19 185  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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. 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. 

 

5. Konsolidering 

”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: 

• 100% ägande I EW PORTUGAL - WAVE ENERGY SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA., 
NIPC reg. no. 516138626, ett privat aktiebolag i Portugal. 

• 50% ägande i EDF EWP One Ltd., reg. no. 516065943, ett privat aktiebolag i 
Israel. 

• 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. 

 

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. 

 

7. Ansvarsförbindelser 

See not 2 - Changhsu Shirat Enterprises Management Co. 

 

8. Uttalande 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. 

 

 

Noter till redovisningen 

 

1. Redovisningsstandard och redovisningsgrund 

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 2019, 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. 

 

2. Justering av tidigare års balans- och resultaträkning 

PortXL Nederländerna 

Eco Wave Power Ltd. tecknade ett acceleratoravtal med PortXL Netherlands B.V. i 
mars 2019. Lånet beviljades enligt ett mentorskapsdrivet accelerationsprogram för 
innovationer med fokus på hamnarelaterade industrier. Lånet består av (i) ett 
belopp på 85 000 EUR ”in natura”, bestående av deltagande i programmet och (ii) 
ett belopp om 15 000 EUR i kontanter. Eco Wave Power Ltd. redovisade beloppet 
på 15 000 EUR som avdrag för sina forsknings- och utvecklingskostnader i sin 
resultaträkning för 2019. Som en följd av detta undervärderades forsknings- och 
utvecklingskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader och finansiella 
kostnader. I januari 2021 genomförde dotterbolaget en detaljerad granskning av 
villkoren i sina acceleratoravtal och upptäckte felet. Felet har korrigerats till ett 
värde av 1 082 000 SEK genom att räkna om var och en av de påverkade 
räkenskaperna för föregående period. 

Changhsu Shirat Enterprises Management Co. 

Eco Wave Power Ltd. ingick ett acceleratoravtal med Changhsu Shirat Enterprises 
Management Co., Ltd. 2013. Changhsu Shirat Enterprises Management Co., Ltd. 
äger 10% av Suzhou Eco Wave Power Technology Co. Ltd. 

Enligt avtalet lånade Changhsu Shirat Enterprises Management Co., Ltd företaget 3 
977 RMB (570 000 USD). Lånet beviljades i RMB för att samfinansiera byggandet av 
ett kraftverk i Gibraltar samt för att stödja andra satsningar. Företaget ska 
återbetala lånet genom att återbetala 3% av intäkterna i Kina plus 3% årlig ränta. 
Bolaget har inte haft intäkter i Kina sedan 2013 och det finns inga förväntade 
intäkter. 

I januari 2021 genomförde dotterbolaget en detaljerad granskning av villkoren i sina 
acceleratoravtal och det är dotterbolagets uppfattning att det lånet bör presenteras 
som en ansvarsförpliktelse i företagets redovisning. Lånet presenterades som ett 
närstående lån i de finansiella rapporterna för 2019. Förändringen har gjorts i eget 
kapital genom en justering av ingående balans om 2019 på beloppet 5 308 000 SEK. 

Omklassificeringar 

Vissa kostnader i 2019 har oklassificerats för att överensstämma med 
presentationen av den aktuella periodens finansiella rapporter. Dessa 
omklassificeringar påverkade inte tidigare års redovisade resultat. 
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Övrig information 
 

Aktien 

Aktien är noterad på Nasdaq First North Stockholm från och med den 18 
juli 2019 (kortnamn är ECOWVE och ISIN-kod är SE0012569663). 

Det totala antalet utestående aktier uppgår till 35 194 844 per den 31 

december 2020. 

 

Certifierad rådgivare 

FNCA Sweden AB är Bolagets certifierade rådgivare (+46 (0)8 528 00 399, 
info@fnca.se). 

 

Största aktieägare per den 31 December 2020 

Den 31 december 2020 ägdes Bolagets aktier av 3,418 aktieägare. I 
tabellen nedan listas Bolagets största aktieägare. 

 

 

AKTIEÄGARE  AKTIER/RÖSTER  PROCENT  

David Leb 11 810 102 34% 

Inna Braverman 11 750 000 33% 

Pirveli Investments Ltd. 1 951 000 6% 

Fjärde AP-fonden 525 000 1% 

Skandia Sverige Hållbar  455 195 1% 

Others 8 703 547 25% 

Totalt 35 194 844 100% 

 

 
 
 

Finansiell kalender 

2021-05-06: Årsredovisning 2020 
2021-05-27: Årsstämma 
2021-05-27: Delårsrapport för jan-mars 2021 
2021-08-26: Delårsrapport för april-juni 2021 
2021-11-25: Delårsrapport för juli-sep 2021 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Inna Braverman, CEO  
inna@ecowavepower.com 
+972 350 940 17 
 
Aharon Yehuda, CFO 
aharon@ecowavepower.com 
+972 362 028 07 

 
 

mailto:info@fnca.se


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 

 
 
 
 
 
  

https://www.linkedin.com/company/eco-wave-power/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/eco-wave-power/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/eco-wave-power/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/eco-wave-power/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/eco-wave-power/
https://www.linkedin.com/company/eco-wave-power/?viewAsMember=true
https://twitter.com/EcoWavePower

