
Eco Wave Power påbörjar nätanslutning för EWP-EDF One-projektet i
Jaffa Port, Israel
7/1/2021 - Stockholm, Sverige - Eco Wave Power (EWPG Holding AB, aktiesymbol: ECOWVE) är glada att meddela att man påbörjat
nätanslutningsarbetena  i Jaffa Port i Israel i projektet EWP-EDF One wave energy, i enlighet med tillståndet från kommunen Tel Aviv
Jaffa (tillståndsnummer 2020-4345).

Nätanslutningsarbetena utförs i två delar. Den första delen utförs av underleverantören YEHIMOVITZ SUISSA LTD, i varvsområdet i hamnen i
Jaffa, och kommer att vara klar i slutet av januari. När dessa arbeten är slutförda påbörjas den andra delen av nätanslutningarna, som kommer att
sträcka sig över hamnens lagerområde.

Arbeten består i att ta bort det övre lagret av asfalt i den dedikerade nätanslutningsvägen och förbereda de tunnlar som är nödvändiga för elkablarna.

"Vi går in i 2021 i full kraft, redo att driva hårt för att öppna vårt andra nätanslutna projekt, samtidigt som vi utvecklar ytterligare projekt i vår
pipeline", säger Inna Braverman, VD för Eco Wave Power.

Eco Wave Powers kabelsystem kommer att spänna över cirka 170 meter underjordiska kablar. Tack vare Eco Wave Powers landbaserade
teknologi kommer nätanslutningsarbetena att vara enkla och inte medföra någon kabelläggning på havsbotten, som är kända för att vara extremt dyra
och komplexa. Dessutom kommer kabellängden att bli betydligt kortare och mer kostnadseffektiv än kablar som används för offshore
energiprojekt.Detta belyser de betydande fördelarna med EWPs onshore-teknik, jämfört med offshore-lösningar.EWP-EDF one-projektet
genomförs i samarbete med EDF Renewables IL och samfinansieras av det israeliska energiministeriet.

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.

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