
 
 

 
 

 

 
 

Josabs joint venture bolag registrerat i Kina och ny business license utfärdad 
 
Josab Water Solution AB´s tidigare helägda dotterbolag, Josab (Beijing) Ecological 
Water Treatment Systems Co., Ltd, har nu omregistrerats till ett ”Sino-Foreign Equity 
Joint Venture” (EJV) som ägs till 49% av Josab Water Solutions AB, och till 25,5% 
vardera av Beijing Win Fortune Technologies Ltd och Global Green Development 
Capital China Co. Ltd 
 
En officiell kinesisk ”Business License” har erhållits vilket ger bolaget rätten att på 
nationell nivå utveckla, marknadsföra, sälja samt underhålla produkter relaterade till 
vattenrening. Bolaget har också rättigheten att förvärva samt avyttra 
vattenreningsteknologier både nationellt samt internationellt. Licensen omfattar också 
export samt import av material kopplat till vattenreningsindustrin. 
 
”Vi kan nu, efter en lång och krävande process, tillsammans med våra partners äntligen 
påbörja den officiella bearbetningen av marknaden”, säger Henry Koskela, VD, Josab 
Water Solutions AB. ”Vårt närmsta fokus kommer att vara att fördjupa samarbetet med 
Rural Drinking Water Safety Center of the Chinese Ministry of Water Resources och 
med deras hjälp skapa en stark plattform att stå på gällande utrullningen av Josabs 
ekologiska Aqualite™ teknologi”, avslutar Koskela. 
 
Dotterbolagets namn har i samband med omregistreringen ändrats till Josab 
International Ecological Technology (Beijing) Co., Ltd. 
 
 
Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons 
försorg för offentliggörande den 28 maj 2020. 
 

 
Stockholm den 28 maj 2020 

För ytterligare information kontakta: 
 
 
Henry Koskela                                       
VD                    
Josab Water Solutions AB (publ)                    
Telefon: +46 (0)70 749 60 09                                              
E-mail: henry.koskela@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 tre helägda 
dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd samt JOSINT Financial Services AB. 
 
Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA. 

mailto:henry.koskela@josab.com

