Eco Wave Power anlitar Solberg Kommunikation för att utveckla
investerarrelationer
Stockholm, Sverige, 11 september, 2020 ----- Eco Wave Power (aktiesymbol: ECOWVE), ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi,
meddelar idag att företaget har anlitat den svenska kommunikationsbyrån Solberg i syfte att utveckla företagets investerarkommunikation och stärka
relationerna med lokala och globala investerare.
– Vi är mycket glada över att Solberg har anslutit sig till Eco Wave Power som rådgivare inom investor relations. Solbergs expertis blir ett värdefullt stöd
när vi expanderar vår verksamhet till nya områden och attraherar ett bredare spektrum av investerare, säger Inna Braverman, VD för Eco Wave
Power.
Solberg är en fullservicebyrå inom företagskommunikation med bas i Göteborg. Bolaget grundades 1968 och har omfattande erfarenhet av att hjälpa
företag, från Large Cap-bolag till tillväxtföretag, att utveckla kommunikationen med intressenter. Solberg har cirka 40 medarbetare som är specialiserade
inom investor relations, PR, hållbarhet och varumärke.
– Med Solberg som kommunikationspartner ökar vi vår kapacitet för såväl strategisk som praktisk investerarkommunikation när vi nu går in i nästa
tillväxtfas, säger Inna Braverman.

Om EWPG Holding AB (SE0012569663)
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.
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).
Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.
Bilder från press och annat mediematerial kan laddas ner via följande länk: https://www.ecowavepower.com/gallery/photos/.
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