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OM JOSAB WATER SOLUTIONS AB 
 
Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på vattenreningssystem baserat på ett eget patent vilket 
erhölls 2001. Bolaget som bildades 1999 har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Private Ltd, 
Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Företaget säljer ekologiska 
vattenreningssystem med helt unika egenskaper avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt material och 
bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika Aqualite™ vilket är det kommersiella namnet på den naturligt 
förekommande mineralen Zeolit - Clinoptilolit som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i Ungern.  
 
Aqualite™ utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen och som tillsammans med ett speciellt UV ljus 
möjliggör produktion av säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta kemikalier.  
 
Aqualite™ har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och tungmetallreducering, adsorbering av kemikalier och 
petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och svampar. Aqualite™ har lång livslängd och är 
motståndskraftigt mot mekaniskt slitage. Aqualite™ kan filtrera bort partiklar ned till en storlek om 1 micron, att jämföra 
med 25-50 mikron för traditionella sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab International via sitt helägda dotterbolag i 
Ungern mineralrättigheterna till gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern.  
 
Det område där gruvan är belägen är sedan den 15 februari 2012 en så kallad historisk plats. Den av ungerska regeringen 
offentliggjorda förvaltningsplanen för världsarvet, som också berör vårt gruvområde, har fastställt att befintliga 
verksamheter även fortsättningsvis får bedrivas under förutsättning att kapaciteten understiger 500 ton/dag, och att inga 
nya gruvrättigheter kommer att beviljas som exploaterar mycket värdefull mark i området. 
 
Vattenreningssystemen byggs främst i containers, kan även platsbyggas, och levereras i olika utföranden med kapaciteter 
från 100 m3 upp till 3000 m2 per dygn och som vid utökat kapacitetsbehov även kan parallellkopplas. Det är en "plug and 
play"-lösning som färdigställs i fabrik och därmed kan driftsättas inom samma dag som den ankommit till en lämplig 
vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik, ekologisk, skalbar och energieffektiv. 
 
Josab Water Solutions AB är noterat på Spotlight Stock Market.  
 

1 januari – 31 mars 2019 
 

➢ Josab erhåller godkännande av teknik för arsenikrening i EU efter tester utförda i Serbien. 

➢ Upphandling i Ethiopien förlängd efter begärda kompletteringar av anbudet. 

➢ Tekniktester godkända i Kina och förhandlingar om licensieringsavtal nästa steg. 

➢ Ändrat agentavtal i Afrika ger frihet att finna nya aktörer för en eller flera marknader. 

➢ Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 360 tkr (1 092 tkr). 

➢ Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -4 583 tkr (-4 083 tkr).. 
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FINANSIELL UTVECKLING 
 
OMSÄTTNING UNDER PERIODEN 
 
Nettoomsättningen i koncernen, under Q1, uppgick till 
360 tkr, (fg år 1 092 tkr). Intäkterna är främst hänförliga 
till vattenprojektet i Indien och materialförsäljning i 
Ungern.  
 
De minskade intäkterna jämfört med fg år hänför sig 
främst till lägre intäkter i Indien under perioden. 
 
Övriga rörelseintäkter avser upplösning av EU-stöd för 
produktionsanläggningen i Ungern. 
 
Moderbolaget har inte haft någon omsättning under Q1, i 
likhet med fg år. 
 
RÖRELSENS KOSTNADER 
 
Koncernens rörelsekostnader uppgick under Q1 till 4 226 
tkr, (fg år 5 090 tkr). Kostnaderna under Q1 hänför sig till 
råvaror och material 133 tkr, övriga externa kostnader 
1 881 tkr, personalkostnader 1 826 tkr samt 
avskrivningar 386 tkr,(9 mån 1 101 tkr). 
De minskade kostnaderna jämfört med fg år beror i 
huvudsak på minskade materialkostnader kopplat till den 
lägre försäljningen, samt lägre övriga 
försäljningskostnader i koncernen totalt. 
 
Moderbolagets rörelsekostnader 2 361 tkr tkr, (fg år          
2 643 tkr), ligger något under plan och lägre än fg år, men 
är till större delen en förskjutning mellan kvartalen. 
 
RESULTAT 
 
Rörelseresultatet för koncernen under Q1 uppgick till      -
3 767 tkr, (fg år -3 895 tkr). Resultatet efter finansiella 
poster uppgick till -4 583 tkr, (fg år -4 083 tkr). 
Försämringen efter finansiella kostnader jämfört med fg 
år är relaterat till räntekostnader på konvertibelt lån 
samt på finansiering upptagen under perioden. 
 
Rörelseresultatet för moderbolaget under Q1 uppgår till -
2 361 tkr, (fg år -2 643 tkr). Resultat efter finansiella 
poster -3 313 tkr, (fg år -2 848 tkr). Något lägre 
rörelsekostnader fämfört med fg år, men 
räntebelastningen högre på grund av ny finansiering 
under perioden samt helt kvartal förränta på  
konvertibelt lån. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RAPPORTPERIODEN  
 
Josab har efter tester av arsenikhaltigt vatten i Serbien 
erhållit ett godkännande av tekniken i Ungern, vilket 
genom harmoniseringen med EU-regler innebär att 
godkännandet gäller inom hela EU av tekn 

 
 

 

 
Upphandlingen i Ethiopien förlängdes på grund av 
kompletteringar och avser 5 stängda borrhål med järn- 
och manganhaltigt vatten. 
 
Josabs tekniktester i Kina godkändes och nästa steg är att 
via agenten för projektet, GGDC, finna en partner för den 
kinesiska marknaden och inleda förhandlingar om ett 
kommersiellt licensieringsavtal. 
 
Josab har efter förfrågningar från ett flertal intressenter 
ändrat tidigare agentavtal med SAFAB för att frigöra 
marknader i Afrika, för nya aktörer och 
samarbetspartners, som inte bearbetats på ett aktivt sätt. 
 
KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING 
 
Under årets första 3 månader var kassaflödet från den 
löpande verksamheten i koncernen -4 273 tkr, från 
investeringsverksamheten -6 tkr, samt från 
finansieringsverksamheten +6 000 tkr. Periodens totala 
klassaflöde var +1 721 tkr. Likvida medel uppgick vid 
periodens slut till 11 192 tkr i koncernen. 
Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella situation 
baserat på pågående och planerade projekts utveckling. 
 
INVESTERINGAR 
 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår 
under 3 månader till 6 tkr. Under andra kvartalet 2019 
planeras inga större investeringar. Övriga investeringar i 
form av försäljningsåtgärder och marknadsbearbetningar 
kostnadsförs löpande i verksamheten. 
 
FRAMTIDSUTSIKTER 

Koncernens organisation är idag i fas med bolagets 
nuvarande verksamhet. Eventuella nya projekt kan kräva 
nya investeringar, nya samarbetspartners, men prövas 
från fall till fall. Marknadsexpansion och ökad försäljning 
bedöms klaras av med befintlig personal, och via agenter 
för nya områden där Josab idag inte är etablerade. 
 
Styrelsen är med dessa förutsättningar positiv till 
framtiden, och att bolaget med pågående, och kommande, 
projekt skall kunna öka omsättningen kraftigt kommande 
år.  
 
Styrelsens prognos är att rörelseresultat för 2019 
kommer att förbättras betydligt jämfört med 2018, med 
betydligt högre intäkter, och starkare kassaflöde. 
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JOSABS VERKSAMHET              
 
Josab Water Solutions tillverkar och säljer produkter, 
lösningar och tjänster för ekologisk vattenrening. Med 
filtermaterialet Aqualite™ kan stora mängder vatten renas 
ekologiskt och till låg kostnad vilket bidrar till långsiktig 
hållbarhet. 
 
Josab är en global aktör inom vattenrening. Vi levererar 
hållbara produkter, ren teknik och bidrar samtidigt med 
kunskap kring hur vatten kan renas på ett ekologiskt och 
hållbart sätt. 

Josabs ekologiska teknik ger rent vatten världen över. Vi 
ökar på så sätt förutsättningarna för att nå mänskliga och 
jämlika levnadsvillkor och skapa en renare värld. 

Rent vatten är en bristvara i världen. 2,1 miljarder 
människor lever idag utan tillgång till rent vatten, trots att 
det anses vara en mänsklig rättighet enligt FN. 

VISION & AFFÄRSIDÉ 
 
Är att bli en ledande och global utvecklare inom ekologisk 
vattenrening, genom att vara en leverantör av hållbara 
produkter och ren teknik. Erbjuda produkter, lösningar 
och tjänster för ekologisk och hållbar vattenrening. Basen 
är det egna filtermaterialet Aqualite™. 

STRATEGI 
 
Att rena förorenat vatten till dricksvatten, som uppfyller 
kundernas krav på rening och WHO-standard är Josabs 
huvusverksamhet. Marknadssatsningar för att ta orders, 
där josabs produkter utgör en permanent del av den 
reguljära vattenförsörjningen och specifikt 
infrastrukturen för dricksvattenförsörjning, prioriteras. 
Marknaden för produkter som stödjer infrastruktur för 
dricksvattenförsörjning är stor, växande och lönsam. 
Kunderna är återkommande och kontrakten betydande. 

 
KUNDER 
 
Josabs kunder är främst stater, myndighet och större 
organisationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RAPPORTPERIODEN  
 
Josab har tecknat ett nytt testavtal med Chengdu 
Xinshengde Technology Co., Ltd, för tester av Josabs 
AqualiteTM baserade vattenreningsteknologi. Testerna 
skall främst verifiera kapaciteten inom rening av järn-, 
mangan- och ammoniumhaltigt vatten. Dessa tester skall 
ses som ett komplement till andra förhandlingar som sker 
i Kina och står inte i strid med dessa på något sätt. 

 
Josabs anbud i Addis, Ethiopien, som kompletterades i 
februari, har som enda anbud godkänts i den tekniska 
utvärderingen. Nästa steg är att Josabs ekonomiska 
anbud skall utvärderas, och om så blir fallet vinner Josab 
hela upphandlingen avseende 5 idag stängda borrhål med 
järn- och manganhaltigt vatten. 
 
Josab har avytrat hela sitt innehav i teknikbolaget 
Chromafora AB för en köpeskilling om 3,1 Msek, vilket 
gav upphov till en realisationsvinst om 1,1 Msek. 
 
Josab har erhållit ett lånelöfte om 1 MUSD från bolagets 
styrelseordförande Zhu Youngjun, eller honom 
närstående bolag, att avropas under kommande 12 
månader, vilket säkerställer bolagets likvidbehov det 
kommande året. 
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN  
 
• Årsredovisning för 2018, 2019-06-07 
• Årsstämma för år 2018, 2019-06-28 
• Kvartalsrapport Q2, 2019-08-30 
 
 
Josab Water Solutions AB (publ) 
Stockholm den 24 maj 2019 
 
För Styrelsen 
 
 
 
 
Johan Gillgren 
CEO 
 
 
För mer information, kontakta: 
Johan Gillgren, CEO 
Tel: +46 (0) 8 121 389 00 
Email: info@josab.com 
 
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning 
av Bolagets revisorer. 
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VD HAR ORDET 

Aktiviteten i Josab har varit fortsatt hög under årets 
första kvartal och till dags dato.  
 
Lyckade arseniktester i Serbien öppnade för en ny 
produkt i Josabs portfölj. Kan man hantera stora halter av 
arsenikhaltigt vatten så öppnar marknaden upp sig.  
Höga halter av arsenik är inte bara ett stort problem i 
Serbien och Ungern, utan även i stora delar av världen. 
Detta öppnar upp marknaden ordentligt, och då har vi 
inte ens nosat på arsenikproblemen på den kinesiska eller 
indiska marknaden.  
 
Efter framgångsrika tester och långa upphandlingstider, i 
Addis Ababa i Ethiopien, har vi nu gått vidare från den 
tekniska utvärderingen som enda bolag. Det är givetvis 
väldigt roligt. Upphandlingen gäller 5 borrhål i Addis 
Ababa och den ekonomiska öppningen skedde den 22 
maj, och förhoppningsvis får vi resultatet av detta innan 
utgången av maj månad. Borrhålen vi offererat innehåller 
stora mängder järn och mangan. Blir vi tilldelade denna 
upphandling öppnar det upp en stor marknad för Josab i 
de östra delarna av Afrika, bla hela Rift Wally som 
sträcker sig från Eritrea i norr ner till Mocambique i söder, 
där järn och mangan är ett av de främsta problemen.  
 
Agentavtalet med Sherif Abamecha Fahima AB skrevs 
om. De kvarvarande länderna i avtalet är främst kopplade 
till östafrikanska gemenskapen. Med den här ändringen 
skapar vi en större frihet att finna agenter och 
samarbetspartners för enskilda länder eller flera. Afrika 
är en enormt stor kontinent med stora behov av 
vattenrening. Vi har redan aktivt börjat detta arbete 
eftersom vi anser att Josabs produkter är anpassade för 
dessa länder, och deras behov. Förhoppningsvis ser vi 
resultat av dessa insatser redan under detta året. 
 
I slutet av januari erhöll vi ett officiellt godkännande av 
vattentester gjorda tillsammans med Win Fortune 
Technology Co. Ltd och Global Green Development 
Capital China Co Ltd, som i samarbete med Rural 
Drinking Water Safty Center of the Chainese Ministry of 
Water Resourses genomförde ett test av Josabs 
ekologiska AqualiteTM teknik. Efter testerna har 
förhandlingar startat om ett licensieringsavtal för den 
kinesiska marknaden, vilket fortfarande pågår. 
 
Ytterligare tester ska påbörjas i Kina. Denna gång i de 
Södra Provinserna. Detta är ett led i att ytterligare 
marknadsföra vår teknik i Kina där vi kan verifiera att vi 
klarar av flera olika vattenproblem på ett ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart sätt.  
 
Utvecklingen av kioskprojektet i Hyderabad har inte gått 
så fort som vi förväntat oss, och det är vi inte nöjda med. 
Åtgärder och insatser pågår för att utveckla projektet, 
tillsammans med vår partner i projektet, samtidigt som 
förhandlingar om nya projekt fortsätter. I år har det varit 
val i Indien, vilket innebär att statsapparaten mer eller 
mindre stängs ned i några månader före och efter själva  

 
 
valet, och det gör att kontakten med myndigheter går 
långsamt. Vi förväntar oss att kunna öka takten igen när 
detta är över. 
 
Under senare dagar har vi sålt samtliga aktier i 
Chromafora, vilket grundar sig på att vi vill fokusera på 
våra egna affärer och Josabs utveckling, där detta 
likvidtillskott kommer väl till pass. 
 
Även om alla våra projekt tar tid så går det framåt. Allt 
som oftast tar det längre tid än önskat, oftast på grund av 
omfattande byråkrati. Sedan jag började arbeta på Josab 
har vi dock aldrig haft så mycket på gång som nu. Det är 
väldigt roligt och jag ser fram emot resten av året med 
stora förhoppningar om att 2019 kommer att bli en 
vändpunkt för Josab 

 
PRODUKTER 
 
Kärnan i Josabs produkter är en reningsprocess, som 
bygger på ett trycksatt filter med Aqualite™, kombinerat 
med ett UV-ljus. 

Aqualite™ ger en effektiv rening utan att blanda in 
Kemikalier. Just på den platsen vid Ratka-gruvan har 
mineralen en specifik och mer porös yta inom intervallet 
200-500M3/g. Detta gör att Aqualite™ filtrerar bort 
partiklar större än 1 mikron. Parasiter och bakterier 
reduceras med 90-98 procent till detta lägger vi till ett UV-
filter vilket ger dricksvatten helt fritt från bakterier, virus 
och parasiter, inklusive Patogener som Giardia och 
Cryptosporidium, vilket är resistenta mot klor och tål 
många former av UV- bestrålning.  

Standardprodukter byggs på en fast plattform, vanligen en 
container, och anpassas för förutbestämda tryck och 
flöden. Standardprodukterna togs ursprungligen fram för 
att passa marknaden för katastrofhjälp i syfte att rena 
vatten och att fungera i utsatta miljöer. 
Standardenheterna levereras i olika reningskapaciteter. 
Den minsta vattenreningsenheten renar 5m3 per dygn och 
den största enheten renar 3000m3 per dygn. 

Vi har även skräddarsydda produkter. Varje reningsbehov 
och situation ger olika möjligheter och utmaningar vilket 
är en del av vår vardag. När vi tar oss an ett uppdrag är vi 
vana att plats- och behovsanpassa våra lösningar utefter 
varje situation och omgivning. 
 
Genom åren har vi hittat nya användningsområden för 
Josabs reningsteknik med Aqualite™ när det gäller 
vattenrening. Att hitta nya användningsområden för våra 
produkter är en del av vår affärsmodell. Därför kan våra 
ekologiska lösningar användas i allt från badhus till rening 
vid djurhållning. 
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Redovisningsprinciper 
 
Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
 
 

 
Koncernens resultaträkning i sammandrag 
 

   1/1 2019- 1/1 2018-  1/1 2018- 
Belopp i tkr   31/3 2019 31/3 2018 31/12 2018 

      
Nettoomsättning   360 1 092 4 005 
Övriga rörelseintäkter   99 103 510 
Rörelsens kostnader   -4 226 -5 090 -21 075 

Rörelseresultat   -3 767 -3 895 -16 560 
      
Resultat från finansiella poster   -816 -188 -2 826 

Resultat efter finansiella poster   -4 583 -4 083 -19 386 
      
Skatt på periodens resultat   - - 629 

Periodens resultat   -4 583 -4 083 -18 757 
      
      
Resultat per aktie, kr   -0,07 -0,06 -0,28 
      
Antal aktier vid periodens utgång   67 179 777 67 179 777 67 179 777 
      
Resultat per aktie inklusive optioner   -0,06 -0,06 -0,25 
   74 179 777 74 179 777 74 179 777 
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Koncernens balansräkning i sammandrag   
 

     
     
Belopp i tkr.  31/3 2019 31/3 2018 31/12 2018 

     
TILLGÅNGAR     
     
Immateriella anläggningstillgångar   2 437 2 469 2 400 
Materiella anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 

 39 225 
2 153 

39 433 
2 153 

38 726 
2 153 

Varulager  967 2 971 950 
Kortfristiga fordringar  2 951 3 038 2 339 
Likvida medel  12 913 25 858 11 192 

Summa tillgångar  60 646 75 922 57 760 
     
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Eget kapital 
Avsättningar 

 23 260 
303 

42 234 
962 

26 593 
298 

Långfristiga skulder  1 222 24 928 1 222 
Kortfristiga skulder  35 861 7 798 29 647 

Summa eget kapital och skulder  60 646 75 922 57 760 
     
     
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL     
     
Ingående eget kapital  26 593 45 262 45 262 
Nyemission  - - - 
Avsättning latens skatteskuld  - - - 
Överkursfond  - - - 
Optionsavtal  - - 5 
Uppskrivningsfond  - - - 
Valutakursdifferens uppskrivningsfond  1 250 1 054 83 
Periodens resultat  -4 583 -4 082 -18 757 

Utgående eget kapital  23 260 42 234 26 593 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

  
 

   
                                              1/1 2019-               1/1 2018-              1/1 2018 - 
Belopp i tkr.  31/3 2019 31/3 2018 31/12 2018 

     
Nettoomsättning  - - 1 406 
Övriga rörelseintäkter  - - - 
Rörelsen kostnader  -2 361  -2 643 -10 015 

Rörelseresultat  -2 361 -2 643 -8 609 
     
     
Resultat från finansiella poster  -952 -205 -2 151 

Resultat efter finansiella poster  -3 313 -2 848 -10 760 
     
Skatt på periodens resultat  - - - 

Periodens resultat  -3 313 -2 848 -10 760 
     
Resultat per aktie, kr                 -0,05 -0,04 -0,16 
Antal aktier vid periodens utgång  67 179 777 67 179 777 67 179 777 
     
     

 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 
 

     
Belopp i tkr.  31/3 2019 31/3 2018 31/12 2018 

     
TILLGÅNGAR     
     
Materiella anläggningstillgångar  302 180 326 
Finansiella anläggningstillgångar  59 225 53 893 57 796 
Varulager  0 100 - 
Kortfristiga fordringar  1 006 935  957 
Likvida medel  2 421 11 873 1 019 

Summa tillgångar  62 954 66 981 60 098 
     
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Eget kapital 
Avsättningar 

 29 043 
- 

40 263 
- 

32 356 
- 

Långfristiga skulder  1 222 24 927 1 222 
Kortfristiga skulder  32 689 1 791 26 520 

Summa eget kapital och skulder  62 954 66 981 60 098 
     
     
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL     
     
Ingående eget kapital  32 356 43 111 43 111 
Nyemission   - - - 
Eget kapitalandel konvertibler  - - - 
Överkursfond  - - - 
Optionsavtal  - - 5 
Periodens resultat  -3 313 -2 848  -10 760 

Utgående eget kapital  29 043 40 263 32 356 
     

 


