
Vågkraftutvecklaren Eco Wave Power
stärker ledningen - utnämner Chief
Operating Officer
Stockholm, 13 oktober 2021 - Listade vågkraftutvecklare, Eco Wave Power Global AB (publ)
(“Eco Wave Power”) (Nasdaq US: WAVE, Nasdaq First  North:  ECOWVE),  meddelar idag
utnämningen  av  Avi Waller som Chief  Operating  Officer  för  Eco  Wave Power  Group. Avi
kommer  att  börja  sin  anställning  omedelbart  och  vara  baserad  på  Eco  Wave Powers
huvudkontor i Tel Aviv, Israel.

Mr. Avi Waller

Avi ansluter sig till Eco Wave Power med bred erfarenhet av operativ verksamhet, senast som
VD för A. Adiran Engineering & Agencies Ltd.,  ett  företag som tillhandahåller heltäckande
industriella kvalitetsprodukter.

"Avi tillför Eco Wave Power över 20 års erfarenheter av ledarroller med en beprövad meritlista
inom  ingenjörsorganisationer,  där  han  varit  ansvarig  för  att  leda  team  och  stödja  global
verksamhet  inom  en  dynamisk  marknadsmiljö",  säger  Inna  Braverman,  Eco  Wave Powers
grundare och VD.

”Jag är verkligen glad över att Avi ansluter sig till Eco Wave Power som vår COO. Avi är en
chef i världsklass och har rätt kompetens för att fortsätta utvecklingen av EPC & Operations
som en avgörande del av vårt uppdrag att skapa en värld som helt och hållet går på grön energi.
Avi har en stark teknisk bakgrund och en imponerande erfarenhet av att leda tillverkning, drift



och utveckling. Dessutom har Avi ett starkt kommersiellt tänkande, vilket ger mervärde för vår
verksamhet och kunder.”

Avi säger att: "Jag ser verkligen fram emot att ansluta till teamet på Eco Wave Power. Efter att
ha arbetat i många år inom verkstadsindustrin är jag hedrad att få ingå i det mest innovativa
vågenergiföretaget i världen och leda organisationens verksamhet med en tydlig ambition att
vara ledande inom den globala energiomvandlingen.”

Om Avi Waller

Avi Waller har  haft  ledande  befattningar  vid  A.  Adiran  Engineering  &  Agencies  Ltd.,  en
israelisk ingenjörskoncern, som fokuserar på rådgivning, import, implementering och underhåll
av industriella automationssystem. Hans senaste tjänst, som han har haft sedan 2017, är som VD
för  A.  Adiran  Engineering  &  Agencies  Ltd.  Innan  dess  har  Avi arbetat  7  år  som  VP för
Operations and Logistics i A. Adiran Engineering & Agencies Ltd.

Avi har en BA-examen i Business Management and Economics från Ben Gurion University of
the Negev i Israel.

Om Eco Wave Power Global AB (publ)

Eco Wave Power Global AB (publ)  (”EWPG”) är ett  ledande teknikföretag för landbaserad
vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna
grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar
genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och
betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs
projekt i  Gibraltar fått  finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och
från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Bolaget har också erkänts av FN och
mottagit “Climate Action Award”.

EWPG’s aktier  (ECOWVE)  handlas  på  Nasdaq  First  North  and  EWPG’s ADSs  (WAVE)
handlas på Nasdaq Capital Market.

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

Läs mer om Eco Wave Power Global AB (publ) på: www.ecowavepower.com.

Information  på,  eller  tillgänglig  genom,  den  ovannämnda hemsidan  utgör  inte  del  av  detta
pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com
+97235094017

Aharon Yehuda, CFO
Aharon@ecowavepower.com

mailto:inna@ecowavepower.com

