
 
 

 
 
 
 

 
 

Josab går vidare med etableringen av en ny försäljningsorganisation och framtida 
produktionsanläggning i Ungern med EUROTRADE Kft. 
 
Josab Water Solutions AB har signerat ett LOI med ungerska EUROTRADE Kft. 
avseende uppbyggnad av en gemensam försäljningsorganisation, och en framtida 
produktionsanläggning för miljöprodukter, inkluderande vattenreningsanläggningar 
baserade på Josabs Aqualite™ teknologi. 
 
Parterna kommer att bedriva verksamheten genom ett gemensamt bolag där Josab 
Water Solutions AB äger 51% av och EUROTRADE Kft. resterande 49%. Bolagets säte 
förläggs till staden Szerencse, där även Josab´s ungerska huvudkontor och 
produktionsanläggning för AqualiteTM ligger. 
 
Bolaget skall utöver produktion och försäljning av vattenreningsanläggningar arbeta 
för att tillföra andra miljöprodukter, via köp, licensiering eller partnerskap inom 
miljöområden såsom vatten, mark och luft, samt ansvara för all marknadsföring, 
utveckling och försäljning av produkterna.  
 
EUROTRADE Kft. har lång erfarenhet av försäljning i Ungern och andra syd- och 
östeuropeiska länder inom ett flertal affärsområden. Bolaget bedriver idag en bred och 
omfattande verksamhet inkluderande transportfordon såsom lastbilar, bussar och 
service därav, till finansieringsverksamhet och elproduktion via solcellsparker. 
 
Då regionen som bolaget kommer att förläggas i tillhör ett regionalt stödområde i 
Ungern, planeras den största delen av investeringarna att finansieras genom statliga 
stöd samt fördelaktiga statliga banklån. Processen för ansökan av detta har påbörjats. 
Parterna har redan gemensamt träffat handels- och exportministeriet och fått positiva 
besked om planerna och den fortsatta utvecklingen av detta samarbete.  
 
”Vi är väldigt glada att komma vidare med ett bolag tillsammans med EUROTRADE, och 
ta del av deras nätverk som de byggt upp under de senaste 30 åren i länder som vi ser 
har ett stort behov av våra miljöprodukter, inte minst kostnadseffektiva ekologiska 
vattenreningsanläggningar”, säger Henry Koskela, VD, Josab Water Solutions AB. 
”Goda relationer med myndigheter, projektets stora utvecklingspotential vad avser 
framtida arbetstillfällen och exportinkomster för Ungern, ger oss en möjlighet att 
finansiera utvecklingen på ett fördelaktigt sätt”, avslutar Koskela. 
 
”Jag är övertygad om att våra planer ligger rätt i tiden, vi arbetar redan inom ett flertal 
miljöområden och med ett hållbart synsätt inom alla verksamheter, så vi har stora 
förutsättningar att skapa ett framgångsrikt bolag med produkter som efterfrågas på 
alla kontinenter, men Ungern och våra närmaste grannländer, där vi har uppbyggda 
kontaktnät blir vår initiala prioritering”, säger Attila Szücs, VD för EUROTRADE Kft. 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

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 30 oktober 2020. 

 
 
Stockholm den 30 oktober 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 
 
 
Attila Szücs 
VD 
EUROTRADE Kft. 
Telefon: +36 (34) 556 650 
E-mail: attila@eurotrade.hu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Om Josab Water Solutions AB  
Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets 
patent med det unika filtermaterialet AqualiteTM. 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. 
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