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Josab Ungern medverkar i F&U projekt finansierat av EU 

Josabs dotterbolag i Ungern, Josab Hungary Kft, har tillsammans med 2 andra företag inom mineral 

och miljöområdet, och 2 universitet i Ungern, bildat ett konsortium för deltagande i ett av EU 

delfinansierat forsknings- och utvecklingsprojekt som skall pågå i 5 år. Syftet med projektet är att 

utveckla befintliga, men även finna nya, användningsområden för mineraler med vulkaniskt ursprung, 

såsom zeolit, alginit och perlit, enskilt eller i kombination. Utveckling och forskning skall vara inom 

miljöskydd för vatten, förorenad mark men även luftrening, och pågå under 5 år.  

Josab Ungern har beviljats ett bidrag om 166,000 Euro för sitt deltagande i projektet, varav 125,000 

Euro redan har utbetalats.  

Norbert Udvardi, VD Josab Ungern Kft, säger att ”vårt intresse ligger främst inom zeoliter där vi redan 

är verksamma via vår egen gruva, men kombinationen med andra mineraler är intressant för nya 

områden för Josab och framtiden, samtidigt som målet på ett större plan är att skapa nya produkter för 

en sundare miljö för alla människor”. 

Johan Gillgren, VD, Josab International AB säger att ”vi är mycket glada att medverka i denna typ av 

forskningsprogram och få en fördjupad kunskap om zeoliter och dess användningsområden, samtidigt 

som vi kan förädla och utveckla nya produkter, men även våra befintliga, genom samarbetet med 

spetskompetens och expertis inom mineralområdet. Detta ger en allmän acceptans för mineraler med 

vulkaniskt ursprung för miljöprodukter, vilket vi jobbat med sedan bolagets födelse”. 

 

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons 
försorg för offentliggörande den 1 september 2017. 

 

 
 
 

För ytterligare information kontakta: 

Johan Gillgren 

VD, Koncernchef 

Josab International AB (publ) 

Telefon: +46 (0)8 121 389 00 

E-post: johan.gillgren@josab.com 
 

 

 

 

 

 
 
 
Om Josab International AB  
Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets 
patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda 
dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment 
Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab International är listat på AktieTorget med 
koden JOSA. 
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