Fakta om

Kosan gas
Kosan Gas er en av de ledende leverandører i Norden av gass i tanker,
og i Danmark er vi markedsleder av gass på flasker. Virksomheten har
levert til både bedrifter og private i over 80 år – tidligere også under
navnene BP Gas og Shell Gas.

UTMERKET SERVICE – I HELE NORDEN
Med 3 nordiske datterselskaper, 6 danske
gassentre og over 1600 forhandlere i Danmark
tilbyr Kosan Gas rask, pålitelig levering til over
5000 nordiske kunder og til en stor del av
Danmarks private forbrukere. Virksomheten
har ca. 80 ansatte, herav en del på fyllesta
sjonen i Esbjerg – porten til Nordsjøen, hvor
gassen kommer fra.

Industri: Gass benyttes til bl.a. industrielle
prosesser og oppvarming.

TIL GASTRONOMI, UGRESS OG INDUSTRI
Kosan Gas leverer gass i flasker og tanker.
Kundene består av alt fra håndverkere og
hageeiere til kokker, kommuner samt bilister
og sjåfører. Gassen blir bl.a. brukt til:

Transport og logistikk: Gassdrevne gaffel
trucker er et miljøvennlig og økonomisk godt
alternativ til diesel- eller eldrevne trucker.

Biler, busser og lastbiler: Autogass er et
miljøvennlig alternativ til bensin og diesel,
og i mange land er det også billigere.
Bygging: Gassdrevne tørkeovner og varme
vifter forlenger byggesesongen, tørker nybygg
og sikrer et varmere arbeidsmiljø. Gassen er
dessuten hovedenergikilde ved taktekking og
asfaltarbeid.
Kafé og restaurant: Gassfakler og terrasse
varmere forlenger utendørssesongen.
Camping og hagekos: Gass er en fleksibel og
økonomisk varmekilde for kjølige miljøer – f.eks.
i campingvognen eller sittegruppen ute.
Gastronomi: Profesjonelle kokker – og stadig
flere privatpersoner – bruker gass på kjøkkenet
eller til grillen.

www.kosangas.no

Landbruk: Oppvarming med gass gir et sunt og
lunt inneklima i stallen, uten å forurense.
Stell av grøntområder: Kommuner og private
bekjemper ugress med gass i stedet for miljø
farlig sprøytegift.

SOLIDE AMERIKANSKE EIERE
Det amerikanske holdingselskapet UGI Corpo
ration har siden august 2010 eid 100 prosent
av aksjene i Kosan Gas. I 2011 kjøpte selskapet
i tillegg opp Shell Gas i Danmark, Norge, Sverige
og Finland. I dag opererer selskapene i alle fire
landene under varemerket Kosan Gas. UGI har
hvert år de siste 125 årene betalt utbytte til
aksjonærene sine, og eier bl.a. AmeriGas Part
ners, som er den største detaljleverandøren av
propangass i USA, Antargaz, som er et av de
største gasselskapene i Frankrike, samt det
østerrikske selskapet Flaga, som har aktivite
ter i flere europeiske land.
ANKERMANN MED STOR ERFARING
I spissen for Kosan Gas står adm. direktør
Per Offersen, som har hatt flere fremtredende
internasjonale stillinger i BP, og som nå er sty
releder i AmeriGas Polska og Flaga Gaz Polska.

KOSAN GAS – ET VELKJENT VAREMERKE MED STOLTE TRADISJONER
Historien om Kosan Gas går tilbake til
1929, da selskapet ble etablert under
navnet Dansk Flaskegas Co. I 1941
ble selskapet overtatt av brødrene
Tholstrup. Etter navneskiftet rundt
1950 kjøper Kosan Gas de neste tretti
årene opp flere danske flaskegassel
skaper. I 1989 kjøper BP selskapet,
som fram til 2010 heter BP Gas. Men
etter at BP solgte selskapet til UGI
Corporation, som i 2011 kjøpte Shell
Gas i Norden, er det velkjente navnet
Kosan Gas gjenoppstått.

MER INFORMASJON
Hvis du ønsker bilder, nye og gamle
illustrasjoner eller mer informasjon
om Kosan Gas, må du gjerne
kontakte:
Sanne Møller Nielsen
Marketingsjef
T. + 45 8948 7731
M. + 45 4030 7746
sanne.m.nielsen@kosangas.dk

