Fakta om

Kosan gas
Kosan Gas är en av Nordens främsta leverantörer av gasol i bulk och
flaskor och i Danmark är vi marknadsledare. Företaget har i mer än 80 år
levererat till både företag och privatpersoner – tidigare även under
namnen BP Gas och Shell Gas.

HÖG SERVICE – I HELA NORDEN
Med 4 nordiska bolag, 6 danska gascenters och
cirka 1600 ombud i Danmark erbjuder Kosan
Gas snabb, pålitlig leverans till över 5000
nordiska kunder – och till en stor del av Danmarks privatmarknad. Verks amheten sysselsätter ca 80 medarbet are, varav en stor del
arbetar på fyllningsstationen i Esbjerg – porten
till Nordsjön, som gasolen kommer från.

Café och restaurang: Gasolfacklor och terrass
värmare förlänger utomhussäsongen.

TILL MATLAGNING, OGRÄS OCH INDUSTRI
Kosan Gas i Norden levererar gasol i bulk och
i Danmark även på flaskor. Kunderna i Norden
utgörs från allt från stor och tung industri till
bagerier, plantskolor och privatkonsumenter.
Gasolen används bl.a. till:

Skötsel av grönområden: Kommuner och
privatpersoner bekämpar ogräs med gasol
istället för miljöfarliga besprutningsmedel.

Industri: Gasol används bl.a. till industriella
processer och uppvärmning. Stålverk, glasbruk
och pappers- och massaindustrin är stora förbrukare av gasol.
Bilar, bussar och lastbilar: Motorgas är ett
miljövänligt – och i många länder billigare
– alternativ till bensin och diesel.
Byggarbetsplatser: Gasoldrivna byggfläktar
och aerotemprar förlänger byggsäsongen, torkar nybyggen och ger en varmare arbetsmiljö.
Gasolen är dessutom en primär energikälla för
takbeläggning och asfaltarbete.
Jordbruk: Uppvärmning med gasol ger ett sunt
och varmt inomhusklimat i ladugården – utan
att förorena.

www.kosangas.se

Camping och trädgård: Gasol är en flexibel
och ekonomisk attraktiv värmekälla för kyliga
miljöer – t.ex. i husvagn eller uterum.
Matlagning: Professionella kockar – och allt fler
privata – använder gasol till köket eller grillen.

Transport och logistik: Gasoldrivna gaffeltruckar är ett miljövänligt och ekonomiskt bra
alternativ till diesel- eller eldrivna truckar.
SOLIDA AMERIKANSKA ÄGARE
Det amerikanska holdingbolaget UGI Corporation
har sedan augusti 2010 ägt 100 procent av ak
tierna i Kosan Gas. Bolaget förvärvade 2011
dessutom Shell Gas i Danmark, Norge, Sverige
och Finland. Idag verkar bolagen i alla fyra
länderna under varumärket Kosan Gas. UGI har
under de senaste 125 åren gett utdelning till
sina aktieiägare, bl.a. AmeriGas Partners, som
är den största detaljisten av propan i USA;
Antargaz, som är en av Frankrikes största
propandistributör, samt det österrikiska bolaget
Flaga som är verksamt i flera europeiska länder.
STÖTTEPELARE MED STOR ERFARENHET
I spetsen för Kosan Gas står CEO Per Offersen,
som har haft flera framträdande internat ionella
poster i BP och nu är styrelseordförande för
AmeriGas Polska och Flaga Gaz i Polen.

KOSAN GAS – ETT VÄLKÄNT
VARUMÄRKE MED STOLTA
TRADITIONER
Historien om Kosan Gas går tillbaka
till 1929, då bolaget bildades under
namnet Dansk Flaskegas Co. Bolaget
övertogs av bröderna Tholstrup
1941. Efter namnbytet omkring
1950 köpte Kosan Gas under de
följande tre årtiondena upp flera
danska flaskgasolföretag. 1989 förvärvade BP företaget, som fram till
2010 hette BP Gas. Efter att BP sålde
företaget till UGI Corporation, som
2011 dessutom förvärvade Shell Gas
i Norden, har det välbek ant a namnet
Kosan Gas kommit tillbaka.

YTTERLIGARE INFORMATION
Om du vill se foton, nya och gamla
illustrationer eller för ytterligare
information om Kosan Gas, är du
välkommen att kontakta:
Sanne Møller Nielsen
Nordisk Marknadschef
T. + 45 8948 7731
M. + 45 4030 7746
sanne.m.nielsen@kosangas.dk

