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FAKTA 
 KOSAN GAS
Kosan Gas är en av de ledande leveran 
törerna i Norden av gasol på bulk och  
i Danmark är vi marknadsledare av gasol 
i flaskor.

HÖG SERVICE I HELA NORDEN

Med bolag i fyra länder erbjuder  
Kosan Gas snabb och pålitlig leverans  
till över 5. 000 nordiska företagskunder  
och har ca 80 medarbetare.

SOLIDA AMERIKANSKA ÄGARE

Det amerikanska holdingbolaget UGI Corporation 
har sedan augusti 2010 ägt 100% av aktierna 
i Kosan Gas. UGI har de senaste 125 åren gett 
utdelning till sina aktieägare och äger bl.a.:

• AmeriGas Partners den största 
 återförsäljaren av propangas i USA

• AvantiGas – en av de största  
gasolleverantörerna i Storbritanien

• Antargaz – en av de största gasåter
försäljaren i Frankrike

• Flaga – som har aktiviteter i flera 
europeiska länder

• UGI Corporation har mer än 12.000 
medarbetare världen över

 
www.kosangas.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION 
Kosan Gas Sverige AB

P.O. Box 14264 
400 20  Göteborg
mail@kosangas.se
T. +46 31 65 52 00

ETT VÄLKÄNT VARUMÄRKE  
MED STOLTA TRADITIONER
Kosan Gas grundades 1929 under namnet 
Dansk Flaskegas Co. Bolaget övertogs 
av bröderna Tholstrup 1941 och omkring 
1950 byter verksamheten namn till Kosan 
Gas. 1989 förvärvas Kosan Gas av BP och 
byter namn till BP Gas. 2010 köper UGI 
Corporation BP Gas och Kosan Gas blir 
återfött. 2011 köper UGI Corporation Shell 
Gas i Norden, som blir en del av Kosan Gas.

LEVRANSSÄKERHET
100% är målet för leveranssäkerhet hos oss. 
Noggrann planering och många års erfarenhet. 
Absolut leveranssäkerhet är inte något som 
kommer av sig själv och har högsta prioritet 
hos Kosan Gas.

MARKNADSANDEL I NORDEN

100%

80+
TON CO2

De senaste fem åren har vi genom 
oljekonverteringar hos våra kunder 
elimnerat mer än 9.000 ton CO2  
– det motsvarar en minskning av 
6.500 bilar på vägarna.

12.000

23,4

Bulk Flaskor

ÅR I BRANSCHEN 
Efter mer än 80 år på marknaden 
är kvalitet , teknisk expertis och 
 leveranssäkerhet verksamhetens 
 kännetecken. Vi gör det lätt för dig.

ÅRS ERFARENHET
Så många års erfarenhet har en  
tekniker hos Kosan Gas i genomsnitt.


