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Kosan Gas vd tackar för sig och nya krafter tar vid
Efter en lysande karriär inom den europeiska gasbranschen går Per Offersen, vd för Kosan Gas, nu
i pension. Beth Reid från England övertar posten och kommer att ansvara för både AvantiGas och
Kosan Gas, som båda ligger under UGI Internationals nya område North Region.
Efter fyra händelserika årtionden i gasbranschen tar Per Offersen nu farväl av posten som vd för Kosan
Gas och går i pension. Därmed lämnar en stark karaktär, som vunnit brett erkännande för sitt empatiska
ledarskap och sina stora fackkunskaper, den internationella energiscenen.
Per Offersen efterträds av Beth Reid från England som kommer att leda både AvantiGas och Kosan Gas,
vilka båda ingår i den amerikanska koncernen UGI International.
En karriär med starka resultat
Under loppet av sin långa karriär har Per Offersen haft ett avgörande inflytande på den europeiska
gasbranschen, inte minst som medlem i BP Gas globala ledningsgrupp och som styrelseordförande i flera
europeiska gasföretag. Samtidigt har han med fast hand fört Kosan Gas tillbaka till sitt ursprung efter en
period med skiftande ägarskap.
Per Offersens karriär inom Kosan Gas startade 1986 då han tillträdde som ekonomichef. Då företaget tre
år senare blev uppköpt av energikoncernen BP Gas, fick han av BP:s ledning uppdraget att integrera de
båda företagen. År 1995 blev han vd för BP Gas i Danmark och 2003 chef för hela den nordeuropeiska
regionen, med överordnat ansvar för Danmark, Benelux, Tyskland, Österrike, Polen och Storbritannien.
När Kosan Gas 2010 såldes till det amerikanska energiföretaget UGI Corporation, fick företaget åter
namnet Kosan Gas a/s – fortfarande med Per Offersen vid rodret. Samtidig stärkte Per Offersen sitt
internationella engagemang, bland annat som styrelseordförande för Flaga Gaz Polska och AmeriGas
Polska, som båda är dotterföretag till UGI International.
– Jag är stolt över att kunna se tillbaka på en tid då både Kosan Gas och gasbranschen i stort har uppnått
starka och betydelsefulla resultat – inte minst tack vare mina engagerade medarbetare som jag har haft
nöjet att samarbeta med genom åren. Nu kan jag tryggt överlämna rodret till nya krafter, säger Per
Offersen.
Profil med öga för verksamhetsutveckling
Beth Reid startade 2014 på AvantiGas som chef för marknadsföring och verksamhetsutveckling. Det
sistnämnda har hon arbetat med under de senare åren på UGI International, nu senast med ansvar för
UGI:s division International Energy Marketing och det nederländska energiföretaget DVEP Energie. Nu får
Beth Reid det överordnade ansvaret för både AvantiGas och Kosan Gas i Storbritannien och Norden.
– Gasol spelar redan en avgörande roll för att minska utsläppen av koldioxid vid övergången från tunga
fossila energikällor som olja och kol. Tack vare biogasol som utvinns av restprodukter från hållbara råvaror
kan vi göra övergången ännu bättre. Jag ser fram emot att arbeta med Kosan Gas och särskilt att fortsätta
med vårt bidrag som brobyggare till framtidens grönare energi, säger Beth Reid.
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Om Kosan Gas:
• Nordens ledande leverantör av gasol.
• Företaget har sina rötter stadigt förankrade i den nordiska gashistorien. Vi har levererat gas till
företag och privatpersoner under mer än 90 år.
• Kosan Gas ägs av det amerikanska energiföretaget UGI Corporation. Vårt nordiska huvudkontor
ligger i Viby vid Århus i Danmark och vår fyllningsstation är placerad i Esbjerg. Vi har även
försäljningskontor i Oslo, Göteborg och Helsingfors.

Kosan Gas a/s
Hasselager Centervej 19-21
DK-8260 Viby J

T. +45 8948 7700
www.kosangas.dk

