FAKTA

KOSAN GAS
Kosan Gas er en av de ledende leverandører
i Norden av LPG i bulk og i Danmark er vi
markedsledende av LPG på flasker.
HØY SERVICE I HELE NORDEN.
Med selskap i fire land, tilbyr Kosan Gas rask
og pålitelig levering til over 5.000 nordiske
foretakskunder og har ca. 80 medarbeidere.
SOLIDE AMERIKANSKE EIERE.
Det amerikanske holdingselskapet UGI
Corporation har siden august 2010 eid
100% av aksjene i Kosan Gas.

UGI har de siste 125 år utbetalt overskudd til
sine aksjeeiere og eier bl.a.:
•		AmeriGas Partners den største forhandler
av propangass i USA.
•		AvantiGas – en av de største LPG-leveran
dører i Storbritannia.
•		Antargaz – en av de største gassforhandlerne i Frankrike.
•		Flaga – som har aktiviteter i flere
europeiske land.
•		UGI Corporation har mer enn 12.000
medarbeidere verden over.

23,4
ÅRS ERFARING

Så mange års erfaring har en tekniker
hos Kosan Gas i gjennomsnitt.

MARKEDSANDEL I NORDEN
Bulk

1929

Flasker

ETT VELKJENT VAREMERKE
MED STOLTE TRADISJONER

12.000
TONN CO 2

De siste fem årene har vi gjennom
oljekonverteringer hos våre kunder,
eliminert mer enn 9.000 tonn CO 2 –
det tilsvarer en reduksjon av 6.500
biler på veiene.

100%

Kosan Gas ble grunnlagt i 1929 under
navnet Dansk Flaskegas Co. Selskapet ble
overtatt av brødrene Tholstrup i 1941 og
rundt 1950 bytter virksomheten navn til
Kosan Gas. I 1989 kjøpes Kosan Gas av
BP og bytter navn til BP Gas.
I 2010 kjøper UGI Corporation BP Gas og
Kosan Gas gjenoppstår. I 2011 kjøper UGI
Corporation Shell Gas i Norden, som blir
en del av Kosan Gas.

LEVERINGSSIKKERHET

100% er målet for leveringssikkerhet hos oss.
Nøye planlegging og mange års erfaring.
Absolutt leveringssikkerhet er ikke noe som
kommer av seg selv og har høyeste prioritet
hos Kosan Gas.

80+

ÅR I BRANSJEN
Etter mer enn 80 år på markedet er kvalitet,
teknisk ekspertise og leveringssikkerhet
virksomhetens kjennetegn. Vi gjør det lett
for deg.
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