
Eco Wave Power vinner FN:s Global Climate Action Award

Idag tillkännagav FN:s Climate Change Secretariat de 15 vinnarna av det prestigefyllda priset "Momentum for Change" Global
Climate Action Award 2019. Eco Wave Power (EWP, EWPG Holding AB) fick priset för sin innovativa vågenergiteknologi.

Niclas Svenningsen, Manager of the UN Climate Change Global Climate Action programme, gratulerade Eco Wave Power till
priset och sa:

”I år hade vi över 670 imponerande ansökningar till FN:s Global Climate Action Award. Det är ett nöje att få ge detta
pris till Eco Wave Power. Deras innovativa teknik fungerar som en ledstjärna mot en mer hållbar framtid för alla. ”

"Deras projekt genererar ren och prisvärd energi från havet under ledning av teknikentreprenören, Inna Braverman
och är ett lysande exempel på en skalbar, effektiv klimatlösning, som leds av en kvinnlig medgrundare och VD”.

Inna Braverman:

”Vi är hedrade över att få ett sådant betydande erkännande från FN. Energiproduktion är en dominerande orsak till
klimatförändringar och står för cirka 60% av de globala utsläppen av växthusgaser. Därför finns det ett pressande
behov av att säkra nya och rena metoder för energiproduktionen. Mer än hälften av världens befolkning bor inom 100
km från kusten och vågenergi har därför potential att avsevärt minska mängden utsläpp av växthusgaser. Jag är
mycket stolt över att vara kvinna som kämpar mot klimatförändringar genom teknisk innovation. Jag är också
medveten om att, enligt en FN-rapport, cirka 80% av de som driver arbetet mot klimatförändringar faktiskt är kvinnor.”

Eco Wave Power och alla mottagare av utmärkelsen kommer att visas upp vid en serie specialevenemang under FN:s
klimatförändringskonferens (COP25) i Santiago, Chile, i december 2019.
 

Om United Nations Global Climate Action

FN:s globala utmärkelser för klimatauktioner kastar ljus på de kraftfulla åtgärderna för klimatet som pågår över hela världen.
Priserna syftar till att inspirera till politiska handlingar och investeringar för minskade koldioxidutsläpp och att öka ambitionen för
att nå en hållbar utveckling i enlighet med Parisavtalet.

Projekten som erkänns som innovativa lösningar inom ramen för Climate Action Award tar inte bara upp klimatförändringarna,
utan bidrar också till att driva framsteg för många andra mål för hållbar utveckling, till exempel inom innovation, jämställdhet och
ekonomiska möjligheter.

Dessutom representerar projekten som får utmärkelsen några av de mest praktiska, skalbara och replikerbara exemplen på vad
människor, företag, regeringar och industrier gör för att hantera klimatförändringarna.

Länk till FNs pressmeddelande: https://unfccc.int/news/winners-of-the-2019-un-global-climate-action-awards-announced

Om Eco Wave Power
Eco Wave Power är ett svenskt bolag som grundades 2011 i Tel Aviv, Israel, 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 (publ):s aktie är noterad på Nasdaq First North i Stockholm (ticker EWP).



FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).
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