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Pressemelding     15. juni 2017 

 

Kosan Gas Sverige AB kjøper Preem Gas AB  

Kosan Gas Sverige AB kjøper konkurrenten Preems LPG-virksomhet i Sverige. Oppkjøpet 

innebærer at Kosan Gas øker sin kundeportefølje, forbedrer muligheten til å betjene sine 

kunder og legger biopropan til produktporteføljen på det svenske markedet.   

Overtakelsen innebærer flere nye kunder og medarbeidere til Kosan Gas, som i hovedsak leverer 

LPG til produksjonsindustrien. Overtakelsen er et skritt mot å styrke posisjonen til Kosan Gas og 

utvide produktporteføljen blant annet gjennom å få tilgang til  

LPG fra Preems raffineri i Göteborg. Produksjonen av biopropan, som består av 20 prosent 

fornybar råvare, kommer også til å være en del av virksomheten til Kosan Gas etter oppkjøpet.  

– Preem Gas AB er en kjent varemerke, og overtakelsen innebærer at vi kan tilby produktet 

biopropan også til våre svenske kunder. Vi er overbevist om at dette er en fordel både for 

medarbeidere og kunder, sier Per Offersen, administrerende direktør i Kosan Gas Nordic. 

Kosan Gas har vært virksomme i 80 år i det nordiske markedet. Hovedproduktet LPG er et 

allsidig drivstoff som brukes i en rekke bransjer, produksjonsprosesser og til oppvarming. LPG 

inneholder mindre svovel enn olje, noe som gir renere forbrenning, større effektivitet og mindre 

vedlikehold. Dessuten slipper LPG ut ca. 20 prosent mindre CO2 enn olje. Kosan Gas eies av 

amerikanske UGI Corporation.  

 

For mer informasjon ta kontakt med: 

Preem, Niclas Brantingson, pressesjef, T. +46 (0)70 362 03 99  

E-post: niclas.brantingson@preem.se 

Kosan Gas Sverige AB, Sanne Møller Nielsen, Nordic Marketing Manager T. + 45 40 30 77 46 

E-post: sanne.m.nielsen@kosangas.dk  

 

 

Om Kosan Gas 

Kosan Gas har sine røtter i den nordiske LPG-historien og har i over 80 år levert gass til bedrifter 

og private konsumenter. I dag er Kosan Gas en av hovedleverandørene i Norden. Kosan Gas 

eies av amerikanske UGI Corporation. UGI driver LPG-foretak i USA og i 16 europeiske land 

under navnene AmeriGas, AvantiGas, Antargaz, Finagaz og Flaga. I Norden har Kosan Gas 80 

medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Århus, Danmark 
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T.v. - Per Offersen, CEO, Kosan Gas Nordic 

T.h. - Mattias Backmark, chef för affärsutveckling på Preem 
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