
  
 

 

 

JOSAB INTERNATIONAL AB (Publ) 
Kungsgatan 26, 111 56 Stockholm, Sweden 

Tel: +46 (0)8 121 389 00 
info@josab.com, www.josab.com 

 

Invigning av Josabs kioskprojekt i Maharastra 

Invigning av projektet i Maharastra söndag den 4 mars 2018.  
 

Som tidigare meddelats, har Josab erhållit ett vattenkioskprojekt i delstaten Maharastra. Josab har 

skrivit ett lokalt samarbetsavtal med G.P. Consultancy för projektet. Invigningen av projektet sker i 

staden Katol, där 5 vattenkiosker ställts ut, söndag den 4 mars 2018, klockan 16 lokal tid. Planering av 

invigningen har skett med bolagets samarbetspartner och stadens vattenansvariga, inom Katol 

Municipal Council. 

Invigningar kommer att hållas vid de utplacerade kioskerna i staden. Medverkar gör bland annat      

Mr. Jitendra Tupkar från Katol Municipal Council. Det Svenska Generalkonsulatet i Mumbai kommer 

att representeras av Konsul Nils Elisasson. 

Ett antal prominenta gäster från delstaten Maharastra, och från omkringliggande delstater, är inbjudna 

att delta vilket förhoppningsvis ger bra marknadsföring gentemot befintliga och nya intressenter av 

Josabs ekologiska vattenlösning i andra städer och områden i Indien. Både press och tv-kanaler 

kommer att följa invigningen på plats. 

Josab kommer att företrädas av Dennis Abraham Thazhamon, VD för Josab India Pvt Ltd, samt andra 

medarbetare som är inblandade i projektet. 

Johan Gillgren, VD, Josab International AB, säger att ”detta är Josabs andra stora kioskprojekt i Indien 

och vi kan dra nytta av lärdomar från projektet i Hyderabad, varför vi ser fram emot utvecklingen av 

detta projekt med stor tillförsikt”.    

Dennis Abraham, VD, Josab India Pvt Ltd, säger att ”invigningen är det politiska startskottet för 

projektet och därmed väldigt viktigt i Indien, och vi är särskilt glada att få göra detta i Maharastra, då vi 

har vårt indiska kontor i samma delstat”. 
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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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