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Förtydligande av information om Josabs etablering i Kina 
 
Då vi erhållit många frågor och funderingar om gårdagens uppdatering av etableringen i Kina 
vill vi förtydliga några av frågeställningarna.  
 
Den väsentliga skillnaden i affärsupplägget är att vi förhandlar om ett gemensamt ägt bolag i 
Kina för affärsverksamheten istället för att ge ett kinesiskt bolag en licens att tillverka och sälja 
våra produkter, utan något ägande från Josabs sida.  
 
Upplägget innebär att vi erhåller en andel av detta bolags resultat, och fortfarande erhåller 
intäkter från försäljning av AqualiteTM , samt licensavgift från det gemensamma bolaget, i likhet 
med tidigare upplägg.  
 
Från styrelsens sida anser vi att det nya upplägget ger oss bättre kontroll på hela affären, samt 
ger potential till betydligt större vinster jämfört med ett vanligt licensavtal som tidigare 
förhandlats. 
 
Investeringen från våra kinesiska parter i Kina om 230 miljoner kronor kvarstår, och kommer 
att realiseras enligt tidigare kommunicerad modell, initialt 14 MSEK, och 3 optionsprogram 
över 36 månader, förutsatt att alla avtal blir fastställda på en kommande bolagsstämma. 
 
Komplexiteten i det nya upplägget har ingenting att göra med parternas förhandlingar, som i 
alla större delar är klara, utan i faktumet att bolagsetableringar i Kina är både tidskrävande och 
byråkratiska, men denna del hanteras via parternas juridiska ombud på snabbast möjliga sätt. 
Vi kommer att uppdatera marknaden när vi har klarhet i tidsaspekten, då vi som meddelat 
kommer att kalla till extra stämma när alla delar är klara. 
 

 

Stockholm den 13 september 2019 
För ytterligare information kontakta: 
 
 
Johan Gillgren                                       

VD, Koncernchef                    

Josab Water Solutions AB (publ)                    

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                              

E-mail: johan.gillgren@josab.com 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Om Josab Water Solutions AB  
Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets 
patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions 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 Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA 
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