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Vi är glada över att kunna delge nyheten att Josab i januari 2023, efter tio dagars anslutningsarbete och driftsättning, via vår tekniker och agenten 
för Nigeria Hummels Trade Kft., framgångsrikt överlämnade en S100-enhet i Nigeria. Utrustningen levererades till Nigeria via agenten och den 
ungerska regeringen i slutet av 2020 som en del av ett biståndsprojekt. Driftsättningen försenades dock på grund av den lokala politiska situationen 
och effekterna av covid-19-pandemin. Driftsättningen och utbildningen av lokal personal för löpande drift och underhåll av enheten leddes på plats 
av Josabs projekt- och tekniska direktör, David Csiszar.

Den nuvarande situationen med rent dricksvatten i Nigeria är svår. Många människor i Nigeria har inte tillgång till rent,och säkert dricksvatten. Detta 
beror på ett antal faktorer, såsom brist på infrastruktur, otillräckliga reningsanläggningar och dåliga metoder för vattenrening och förvaltning samt 
distribution. Som ett mresultat av detta tvingas många människor att förlita sig på osäkra och ofta förorenade vattenkällor, vilket kan leda till 
vattenburna sjukdomar som kolera, dysenteri och tyfoidfeber.

Den nigerianska regeringen har gjort vissa ansträngningar för att ta itu med detta problem, men mer måste göras. I många landsbygdsområden är 
vattenreningsanläggningarna otillräckliga eller obefintliga, och även i stadsområden är vattenreningssystemen ofta föråldrade och i behov av 
reparation och uppgradering.

För att komma till rätta med denna kris kommer det att bli nödvändigt att investera i ny teknologi, och förbättra metoderna för vattenförvaltning och 
distribution. Josabs mobila lösningar är särskilt lämpliga för byar och mindre städer som saknar, eller har bristande infrastruktur såsom ofta på 
landsbygd eller urbana förorter. Josab lösningar ger högsta kvalitet, mest ekonomiska och mest miljövänliga dricksvattenlösningar utan komplett 
infrastruktur.

Vi är stolta över teamet för deras hårda arbete och engagemang för att slutföra detta projekt. På Josab har vi åtagit oss att ge utmärkt service till alla 
våra kunder och partners. Vi är glada över att ha kunnat bidra till detta biståndsprojekt och ser fram emot att fortsätta vårt arbete med Hummels 
Trade Kft., i Nigeria och andra länder i framtiden.

JosJosab S100, lyckat överlämnande i Nigeria
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Ny VD för Clear Industry Kina

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 95.59% i Clear Industry Company Ltd.(Hong Kong). 

Enligt styrelsebeslut för Clear Industry Company Ltd. (Hong Kong) kommer Wei Yuan att fungera som 
ny chef för Clear Industry Kina från och med den 24 januari 2023. Qi Kai, den tidigare chefen för 
gruppen, kommer inte längre att inneha någon ledande ställning i bolagsgruppen.

Yuan Wei är medlem i FCMA och CGMA och har mer än 20 års erfarenhet av multinationella företag. 
Han har tjänstgjort som finanschef för East China i Interplex Group i 8 år och senare som DCEO för 
LDK solenergi. Sedan 2020 har Yuan Wei fungerat som externs CFO för Clear Industry och har gett 
viktiga bidrag till företaget.

Vi är övertygade om att Yuan Weis expertis och erfarenhet inom detta område kommer att vara till nytta för vårt företag. Vi ser 
fram emot hans ledarskap och önskar honom lycka till i sin nya roll.

 Josab lanserar Zeobox   på den afrikanska marknadenTM

och hälsosamt dricksvatten. Filtreringssystemet kräver mindre underhåll och har låg energiförbrukning jämfört med liknande produkter 
på marknaden. En Zeobox  har även en kompakt design och kommer med funktion för kylt vatten och med bekväm betalningsmetod, 
betalkort eller mobil. En Zeobox  passar lätt in i alla inomhuslokaler med tillgång till kranvatten, inklusive kontorsutrymmen, 
köpcentrum, evenemangs- och sportlokaler eller närbutiker.

En Zeobox  är inte bara bekväm och effektiv, utan är också en miljövänlig och energieffektiv lösning. Återvinningen av filtermaterialet 
orsakar ingen förorening av miljön, underhållet är enkelt och energiförbrukningen är låg. Genom att använda Zeobox  kan människans 
beroende av engångflaskor för vatten minska, vilket hjälper till att bevara vår planets resurser och minska vårt koldioxidavtryck.

Vi tycker att alla förtjänar tillgång till rent och säkert dricksvatten varför vi har skapat Zeobox . Oavsett om du är på kontoret, i 
köpcentret eller på språng kan du lita på att Zeobox  förser dig med den hydrering du behöver för att hålla dig frisk.

TM

TM

TM

TM

TM

TM

Vi är glada att kunna tillkännage den officiella lanseringen av 
Zeobox , en innovativ inomhusvattenautomat från Josab, på den 
afrikanska marknaden. Enheten förser befolkningen med 
hälsosamt och billigt dricksvatten genom det ekologiska 
mineralfiltermaterialet Aqualite . Den första omgången av Josabs 
Zeobox  förväntas levereras till den västafrikanska marknaden i 
mitten av 2023.

En Zeobox  innehåller en avancerad filtreringsteknik för att ta bort 
orenheter och föroreningar vilket säkerställer att du får rent 
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