
Eco Wave Power utvalt till grupp med 15 ledande företag med
fokus på att lösa världens största utmaningar inom Unreasonable
Impact 2020
Barclays och Unreasonable Group fortsätter sitt engagemang för att öka företagslösningar som hjälper anställa tusentals globalt samtidigt
som de löser några av världens mest pressande miljö- och samhällsutmaningar.

14/10/2020 - Stockholm, Sverige - Eco Wave Power (aktiens kortnamn: ECOWVE) har valts ut till en grupp med 15 banbrytande
satsningar på tillväxt i 2020 Unreasonable Impact UK & Europe programme.

Eftersom den globala pandemin fortsätter att ha en enorm inverkan på alla aspekter av livet, inklusive den globala arbetskraften, migration
och miljö, är det viktigt att stödja företagslösningar som hanterar dessa utmaningar. Unreasonable Impact är ett unikt partnerskap mellan
Barclays och Unreasonable Group som fokuserar på att stödja och skala upp tillväxtföretag inom den gröna ekonomin, vilket säkerställer
att deras effektiva lösningar når nya marknader, förändrar ännu fler liv och skapar tusentals fler jobb i processen.

Efter en noggrann urvalsprocess med hundratals företag i världsklass har Eco Wave Power blivit inbjuden att gå med i en grupp om
15 ledande företagare från hela Storbritannien och Europa i programmet Unreasonable Impact, som syftar till att påskynda tillväxten av
dessa företag.

Företagen verkar för att påverka framtiden för livsmedel, energi, hållbara boendekedjor och försörjningskedjor och väljs baserat på deras
potential att ta itu med viktiga sociala frågor och miljöfrågor och potential att skapa minst 500 nya jobb inom de närmaste fem åren.

Programmet knyter entreprenörerna till ett globalt nätverk av mentorer och branschspecialister, inklusive experter från hela Barclays,
baserat på väl utprövade metoder.

Inna Braverman, VD för Eco Wave Power sa: ”Vi är mycket hedrade att delta i detta samarbete med Barclays och Uncreasonable Group.
Det här är en möjlighet att påskynda vårt företags tillväxt med starka partners, samtidigt som vi bidrar till att lösa världens största utmaning,
nämligen klimatförändringen."

Alisdair Gayne, chef för brittiska investeringsbanker på Barclays, sa: ”Vi är glada att välkomna den senaste gruppen av satsningar på det
första virtuella Unreasonable Impact programme. När de driver mot att tackla dagens största utmaningar är vi engagerade i partnerskap
med Unreasonable Group för att skapa ett omfattande nätverk av supportrar som kan stödja dem.
Daniel Epstein, grundare och VD för Unreasonable Group, tillade: ”Vi är engagerade i idén att framgång och att göra gott inte är
ömsesidigt uteslutande. Unreasonable Impacts framgång hittills visar den växande aptiten för syfte i vinstdrivna företag. Vårt virtuella
program ger utrymme för att dela vishet, bygga en hållbar gemenskap av stöd och djupdyka i kritiska konversationer. Detta ger våra
entreprenörer möjlighet till transformativ påverkan och tillväxt. Vi är glada att välkomna Eco Wave Power till vårt globala nätverk och ser
fram emot att stödja Inna Braverman att skala upp och påskynda skapandet av tusentals nya jobb tillsammans med våra partners
Barclays.”

Sammantaget har de 15 satsningarna genererat mer än USD 56,24 miljoner i intäkter, samlat in USD 202,48 miljoner i finansiering och är
verksamma i 26 länder.

Hittills har satsningarna som ingår i Unreasonable Impact positivt påverkat mer än 220 miljoner människor, minskat utsläppen av
växthusgaser med 55 miljoner ton och genererat mer än 37 000 nya nya jobb. Företagen har också samlat in mer än USD 3 miljarder i
finansiering. Eco Wave Power ansluter sig till detta anmärkningsvärda globala nätverk i sitt gemensamma försök att skapa tusentals jobb i
den gröna ekonomin.

För mer information, besök www.unreasonableimpact.com.
 

Om Unreasonable Impact, skapad med Barclays

Unreasonable Impact är ett innovativt flerårigt globalt partnerskap mellan Barclays och Unreasonable Group som lanserar världens första
globala nätverk med fokus på att öka företagslösningar som kommer att hjälpa att anställda tusentals världen över i den framväxande
gröna ekonomin. Hittills har de mer än 120 satsningarna verkat i mer än 180 länder, samlat in mer än USD 3 miljarder i finansiering,
genererat över USD 2,7 miljarder i intäkter och har skapat mer än 37 000 nya nya jobb sedan de anslöt sig till Unreasonable Impact.

För mer information, besök www.unreasonableimpact.com.
 

Om Barclays



Barclays är en brittisk universalbank. Företaget är diversifierat efter företag, olika typer av kunder samt geografi. Barclays verksamhet
omfattar konsumentbanker och betalningsverksamheter runt om i världen, samt en top-tier, fullservice, global företags- och
investeringsbank, som alla stöds av deras serviceföretag som tillhandahåller teknik, drift och funktionella tjänster över hela koncernen.

För mer information om Barclays, besök www.home.barclays.
 

Om Unreasonable Group

Genom att samla ett globalt nätverk av entreprenörer, investerare och företagsledare fungerar Unreasonable Group som en katalytisk
plattform för företagare som hanterar några av världens mest pressande utmaningar som vi står inför idag. Från att utforma högkvalitativa
fördjupande program, underlätta tillgång till ett globalt nätverk av mentorer till att driva en private equity-fond och tillhandahålla avancerad
berättande och medieaktivitet, fungerar Unreasonable Group i mötet mellan affärer och effekt. Unreasonable Group är unikt positionerat för
att stödja tillväxt för företagare som löser viktiga globala problem och sociala utmaningar genom distribution av kunskap, nätverk och
kapital.

Mer information om Unreasonable Group finns på www.unreasonablegroup.com.

 

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/.

För mer information, vänligen kontakta:

Inna Braverman, CEO 
inna@ecowavepower.com
+972 350 940 17

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94


