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Josab Water Solutions AB

Första Josab Kiosken i 
Elfenbenskusten

YQUOS SAS, Josabs distributör i Västafrika, invigde den 
första Josab-kiosken i Elfenbenskusten förra veckan och 
välkomnade ett antal västafrikanska delegationer och 
återförsäljare till platsen. YQUOS SAS är ett franskt 
företag som har exklusiv rätt att distribuera Josabs 
produkter  i 11 fransktalande länder i Afrika.

För mer information om Josab Water Solutions AB, besök vår 
hemsida eller kontakta oss.
Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm, Sweden
www.josab.com      www.josabhungary.com
Email: info@josab.com    Tel: +46 (0)8 121 389 00
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Josab deltog i Nordic 
China Online Roadshow 
Event i Xiangyang

Josab +
Clear Industry

Den 19 september undertecknade Josabs dotterbolag Clear 
Industry ett kontrakt för produktion av en anläggning för 
behandling av matavfall i Dunhua City, Jilin-provinsen, med
ett kontraktsvärde på 16,91 miljoner yuan, vilket motsvarar 
2,42 miljoner euro. Beställare är Beijing Aijian Tongyi 
Economic and Trade Development Co., Ltd. Clear Industry 
kommer att påbörja projekteringsarbetet i oktober 2022 och 
planerar att slutföra projektleveransen i slutet av 2023. Den 
dagliga kapaciteten för projektet är 60 ton matavfall.
 

Eventet Nordic-China Business Cooperation hölls i Xiangyang, 
Hubeiprovinsen, Kina den 27 september  2022. Totalt sex 
nordiska företag var inbjudna att delta i eventet i syfte att 
marknadsföra sina företag.                                                         

Under evenemanget presenterade Josabs CTO, Dr. Wilfrid 
Balmer Josabs unika vattenreningslösningar och detaljerade 
tekniska egenskaper utan tillsatser av kemikalier, med låga 
underhållskostnader och hög effektivitet.

Josabs dotterbolag, Suzhou Clear Industry, deltog också i 
evenemanget. VD för Clear Industry Group, Qi Kai, berättade hur 
man använder den svarta soldat�ugan för att utnyttja 
behandlade matrester, och visade exempel från projekt i 
Shanghai och Shenzhen. Clear Industrys teknik kommer 
avsevärt minska stadens sophantering. Med tanke på 
mångfalden och den stora mängden matavfall på den kinesiska 
marknaden är Clear Industrys teknologi för insektsnedbrytning 
mer miljövänligt, med lägre koldioxidutsläpp och mer hållbar 
jämfört med traditionell avfallsförbränning.

Representanter från mer än 50 företag deltog i evenemanget 
och över 3 000 personer såg hela roadshowen genom 
livesändningsplattformen.

Utställning

Clear Industry vann 
upphandlingen för 
Dunhua-projektet

IFAT China 2022 har försenats igen och 
kommer att hållas nu den 15-17 november i 
Shenzhen. 

Clear Industry har sin monter på nr. D17, sal 3.

* Aquatech China 2022 9 - 11 oktober 2022 | Shanghai
försenades till nästa år på grund av pandemirestriktioner.



Månadens höjdpunkter

FROM NATURE
             TO NATURE

Utveckling av 
nya licenser

Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på vattenreningssystem baserat på det egna �ltermaterialet 
Aqualite™. Bolaget som bildades 1999 har idag fem helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab International Ecological 
Technology (Beijing) Co. Ltd. Josab India Private Ltd, JBCI 2022 Holding AB samt JOSINT Financial Services AB. Via JBCI 2022 
Holding AB äger Josab också 100% i Clear Industry Company Ltd.(Hong Kong). 

Den 8 oktober besökte Jane Jeppsson, VD för Josab Water Solutions AB, Shuifa Haohai Qingdao Environment 
Co., Ltd. Hon hade en djupgående diskussion med Hongbin Zhao, general manager för Shuifa Haohai 
Company, om Josabs samarbete med Shandong Shuifa Group i området för behandling av dricksvatten. Som 
ett dotterbolag till Shandong Shuifa Group Holdings är Shuifa Haohai specialiserat på lösningar för behandling 
av dricksvatten.
 
Shandong Shuifa Group är en av de tre stora vattengrupperna i Kina. Koncernen har totala tillgångar på 170 
miljarder yuan, 30 000 anställda och rörelseintäkter på 77 miljarder yuan 2021. Gruppens utveckling fokuserar 
på områdena "ekologi, miljöskydd och människors försörjning". Dess verksamhet täcker de fyra stora 
sektorerna av utveckling av vattenvård, modernt jordbruk, miljöskydd och ren energi. Shuifa Groups 
verksamhet bedrivs i hela Kina, södra Asien och i �era afrikanska länder.
     

Clear Industry Water Treatment 
(Shanghai) Technology Co., 
Ltd., ett dotterbolag till Josab, 
erhöll nyligen den viktigaste 
"säkerhetsproduktionslicensen" 
bland tredje nivån för 
entreprenadkvali�kationer för 
miljöskyddsprojekt i Kina.
Detta innebär att Clear Industry 
självständigt kan åta sig 
entreprenader på tredje nivån 
för miljöskydd på den kinesiska 
marknaden utan att behöva 
söka samarbetspartners.


