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PRESSMEDDELANDE 

Rättelse – utan Mar-etikett 

Josab utser Jane Jeppsson till ny VD 
Spotlightlistade Josab Water Solutions AB utser Jane Jeppsson till ny VD. Med Shanghai-
bördiga Jane Jeppsson får Josab Water Solutions en VD med stor erfarenhet av att göra 
affärer i Kina. Hon efterträder Henry Koskela, som efter att ha varit tillförordnad VD för 
Josab återgår till att vara CFO. 

– Jane Jeppsson har lång erfarenhet av att göra affärer på den kinesiska marknaden. Hennes 
affärsmässiga och kulturella kompetens är precis vad Josab behöver när förvärvet av Clear 
Industry gör att vår försäljning i Kina ökar dramatiskt, säger Peter Fredell styrelseordförande 
för Josab Water Solutions, och fortsätter: 

 – Med hennes stora erfarenhet från att göra affärer i Kina skapas även goda förutsättningar 
för att öka försäljningen rejält av Josabs lösningar för vattenrening. 

Jane Jeppsson kommer från Shanghai och har bott och verkat i Sverige i 13 år. Jane var 
verksam som advokat under den första delen av hennes yrkesliv.  Därefter har hon de senaste 
20 åren varit VD för flera bolag. Hon har lång erfarenhet av att marknadsföra och sälja 
skandinaviska varor och tjänster i Kina.  

– Jag ser betydande möjligheter att i stor skala kommersialisera Josab och Clear Industry i 
Kina, säger Jane Jeppsson, tillträdande VD för Josab Water Solutions. 

Jane har gedigna kunskaper inom ledarskap och affärsutveckling med fokus på att genomföra 
affärsstrategier, relationsbyggande och företagsaffärer. Hon har även vana av att leda 
förändringsarbete och integrationsarbete i internationella miljöer. 
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Stockholm den 20 januari 2022 
För ytterligare information kontakta: 
 

 

Peter Fredell    Jane Jeppsson 
Styrelseordförande                    Verkställande direktör                     
Tele: +46 (0)705 772595   Tele: +46 (0) 767 760076                                            
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