
 
 

Eco Wave Power inleder upphandling för expansion i Jaffa Port  
 
Eco Wave Power (Nasdaq First North: EWP, EWPG HOLDING, SE0012569663) meddelade 
idag att designen och konstruktionen av bolagets projektutbyggnad i Jaffa Port är färdig och att 
upphandling av delar för byggandet av anläggningen har inletts. 
 
Projektet, som samfinansieras av det israeliska energiministeriet, kommer att omfatta 
konstruktion och installation av tio flottörer på en befintlig, 30 meter lång vågbrytare i hamnen, 
med en installerad kapacitet på 100 kW. Varje flottör har en ytarea på 8,54 𝑚2. 
 
Som en del av EWP: s strategiska samarbete med Siemens kommer bolaget endast att använda 
Siemens produkter och teknik för sitt elektriska system och sina nätanslutningsarbeten, medan 
Siemens kommer att använda sin djupa kunskap och resurser för en uppgradering av EWP:s 
elektriska komponenter och för att förbättra det elektriska systemets effektivitet vid överföring 
till nätet. 
 
Företagen ser också över möjligheten att utöka sitt strategiska samarbete för att även omfatta 
EWP:s nära förestående kommersiella installationer. 
 
Itzik Meirav, Area Sales Manager, Siemens Israel: "Siemens är glada över att delta i detta gröna 
energiprojekt och bidra med sin effektiva teknik." 
 
Inna Braverman, vd för Eco Wave Power: ”Det här är en ny och spännande era för vågenergi. 
Vi är stolta över att arbeta i partnerskap med stora globala ledande aktörer som Siemens, och 
vi ser fram emot att fortsätta positionera vågenergi som en genomförbar och pålitlig källa till 
ren el.” 
 
Utvidgningen av Jaffa Port kommer att vara EWP:s andra nätanslutna projekt efter Gibraltar-
projektet som lanserades 2016. Det är ett betydande steg framåt för EWP och för 
vågenergiindustrin. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Yair Rudick, Business Development and Strategy 
Yair@ecowavepower.com 
+972 350 940 17 
 
Andreas Kihlblom, CFO 
andreas@ecowavepower.com 
+46 (0)8 420 026 94   



 
 
Om Eco Wave Power 
Eco Wave Power är ett svenskt bolag som grundades i Tel Aviv, Israel, 2011, som utvecklat 
en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. 
Eco Wave Power är det enda vågenergiföretaget i världen som äger och driver ett antal 
vågenergiflottörer, som är anslutna till nätet i enlighet med ett Power Purchase Agreement, 
PPA. EWPG Holding AB:s (ticker EWP) aktie är noterad på Nasdaq First North i Stockholm. 


