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Josab erhåller ytterligare ATM-avtal i Indien 
 
Josab International AB´s dotterbolag i Indien har erhållit ytterligare ett vattenkiosk-avtal, nu i 
delstaten Maharastra. Bolaget ska placera ut vattenkiosker i Katol, som är en större stad i 
provinsen Nagpur.  
 
Avtalets längd är 5 år, och är enligt modellen BOO, Built, Operate and Own. För närvarande pågår 
förhandlingar med en lokal partner i delstaten om fördelningen av arbetsuppgifter och intäkter, och 
utfallet av detta kommer att meddelas så snart förhandlingarna är klara. De 5 första platserna är redan 
bestämda där kiosker kommer att placeras ut så snart förhandlingar är klara. Preliminärt är projektets 
storlek, vad avser antalet maskiner, i samma storleksordning som bolagets projekt i Hyderabad. 
 
Johan Gillgren, VD, Josab International AB, säger att ”vi gratulerar vårt team i Indien till detta nya avtal 
och ser fram emot att växa kraftigt på den Indiska marknaden för reguljär försörjning av dricksvatten 
till befolkningen”.  
 
Dennis Abraham, VD, Josab India Pvt Ltd, säger att ”detta avtal är en direkt följd av det tidigare 

erhållna avtalet i Hyderabad och den mediala uppmärksamhet som detta givit Josab i Indien”. 

 
 
 

 
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 

 

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 3 oktober 2017. 

 

 

 

 

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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