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Kosan Gas Finland Oy kjøper det finske LPG-selskapet
GasOne Oy
Kosan Gas, et av Nordens ledende LPG-selskaper, utvider nå sin virksomhet med oppkjøpet av
GasOne Oy i Finland. Tilbakevendingen til gassflaskemarkedet gjør Kosan Gas til et av de ledende
selskapene som leverer LPG i både bulk og flaske i hele Finland.
Det nordiske LPG-selskapet Kosan Gas utvider sin virksomhet gjennom et strategisk oppkjøp i Finland. Det
oppkjøpte selskapet GasOne leverer flaskegass til B2B-kunder og en rekke forhandlere over hele Finland.
Oppkjøpet demonstrerer selskapets forpliktelse til LPG-industrien og styrker den eksisterende posisjonen
på det finske B2B-markedet. Samtidig vender selskapet tilbake til detaljhandelsmarkedet etter 54 år.
I dag leverer Kosan Gas flaskegass til mer enn 1500 forhandlere i Danmark, og selskapet har mer enn
5000 B2B-kunder over hele Norden, inkludert Finland. Med oppkjøpet av GasOne blir Kosan Gas også en
av de ledende LPG-leverandørene som leverer både flaske- og bulkgass over hele landet.
Kosan Gas har mer enn 90 års erfaring innen LPG og er en del av det globale energiselskapet UGI
Corporation og datterselskapet UGI International. Vi drar nytte av selskapets globale nettverk for å sikre at
kundene drar nytte av Kosans produkter av høy kvalitet, sterke kundeservice, forsyningssikkerhet og
forpliktelse til å hjelpe kunder med den grønne overgangen.
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Kosan Gas
Kosan Gas er en av Nordens ledende distributører av LPG. Med selskaper i fire land leverer Kosan Gas til
mer enn 5000 bedriftskunder i Norden. Kosan Gas har vært et datterselskap for UGI International siden
2010. UGI International er en av de ledende LPG-distributørene og et datterselskap av UGI Corporation
som opererer i 17 europeiske land og betjener en kundebase på ca. 615 000 sluttbrukere. UGI
International har flere merker som AmeriGas, Antargaz, AvantiGas, DVEP Energie, Flaga, Kosan Gas og
UniverGas. I 2020 leverte UGI International 1,7 millioner tonn med LPG til kunder på tvers av brede
markeder – f.eks. innen handel og industri, bolig, landbruk, autogass og aerosol. www.kosangas.fi
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