
Inna Braverman, grundare och VD för Eco
Wave Power kommer att tala på Qatar
Economic Forum 2021, drivet av Bloomberg

21/6/21 -  Stockholm, Sverige -  Eco Wave Power är  glada att  meddela att  Inna Braverman,
grundare och VD för Eco Wave Power, kommer att delta i Qatar Economic Forum den 22 juni,
drivet av Bloomberg.

Qatars ekonomiska forum kommer att pågå den 21 till 23 juni 2021, och Inna kommer att delta i
rundabord-diskussionen “Next Steps in Sustainability: Achieving Reliability in Renewable
Energy”. Sessionen äger rum tisdagen den 22 juni kl 17.45 Doha-tid (UTC + 3).

För hela agendan, besök följande länk: https://www.qatareconomicforum.com/agenda/.

Övriga deltagare i rundabord-diskussionen är Abigail Ross Hopper (VD och koncernchef för
Solar  Energy  Industries  Association),  Danielle  Merfeld  (VP och  Global  Chief  Technology
Officer i  GE Renewable Energy), Dr Shawn Qu (VD för  Canadian Solar  Inc),  Sujay Shah
(Managing Direktör  och Global  Head Cleantech Coverage-  Stanard Chartered Bank),  Keith
Mangan (VD för BlackRock) och Fauziah Marzuki (Chef för LNG- BloombergNEF).

Forumet  kommer  också  att  vara  värd  för  ledande  talare  såsom  Boris  Johnson,  Steven  T.
Mnuchin (USAs 77:e  statssekreteraren),  David Beckham,  Börje  Ekholm,  Ruth Porat  (Chief
Financial Officer of Alphabet och Google), Patrick Pouyanné (styrelseordförande och VD för
TotalEnergies) och andra företagsledare, statschefer och politiker.

https://www.qatareconomicforum.com/agenda/


Hans höghet Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the Amir of the State of Qatar, kommer att
hålla öppningstalen.Nyligen presenterades Eco Wave Power i en Bloomberg-video under titeln
"Wave Power Can be the Next Big Thing in Renewable Energy", som finns i följande länk:
https://www.bloomberg.com/news/videos/2021-03-03/wave-power-could-be-the-next-big-thing-in-
renewable-energy-video

Om Qatar Economic Forum

Evenemanget, som äger rum den 21 - 23 juni, välkomnar en global delegation med mer än 2
000  politiker,  verkställande  direktörer,  inflytelserika  röster  och  beslutsfattare  inom  finans,
ekonomi, investeringar, teknik, energi, utbildning, idrott och klimat i ett försök att identifiera
möjligheter,  presentera  lösningar  och  ompröva  det  globala  ekonomiska  landskapet  i
Mellanöstern. Forumet utgår från Doha och kommer att dra nytta av Qatars förmåga att länka
Asien med Afrika och vidare, vilket förväntas leda till dynamiska samtal kring vikten av djupare
samarbete och anslutning som ett medel för att främja ekonomisk utveckling.

Agenda  kommer  att  vara  centrerad  kring  sex  huvudpelare  under  tre  dagar:  "Technology
Advanced" tar en närmare titt  på permanenta förändringar av den mänskliga teknologin. ”A
Sustainable  World” kommer  att  utforska  skärningspunkten  mellan  kapitalism  och  klimat.
”Markets  and  Investing”  ställer  frågan  huruvida  investerare  i  deras  strävan  efter
tillväxtmöjligheter  kan  forma  en  mer  motståndskraftig  global  ekonomi.  "Power  and  Trade
Flows"  samlar  globala  aktörer  för  att  dela  sin  vision  av  vägen  framåt.  "The  Changing
Consumer" undersöker handelns framtid och "A More Inclusive World" erbjuder idéer för att
läka sprickor i ett post-pandemiskt samhälle.

Producerat  av  Bloomberg  Live  kommer  forumet  att  leva  upp  till  en  360-graders  virtuell
upplevelse med live-streaming på Bloomberg Terminal och nyhetsbevakning över Bloombergs
globala  medieplattformar  såsom  Bloomberg  TV  och  bloomberg.com.  För  de  senaste
uppdateringarna om talare och agendan, besök: QatarEconomicForum.com

Om Eco Wave Power Global AB (publ)

Eco  Wave Power  Global  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).

För mer information, vänligen kontakta:

Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com
+97235094017
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