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Kosan Gas Finland Oy förvärvar det finländska gasolföretaget 

GasOne Oy 
Kosan Gas, som är ett av Nordens ledande gasolföretag, utökar sin verksamhet genom förvärvet av 

GasOne Oy i Finland. Företaget återvänder till den finska marknaden för gasol på flaska och blir nu 

en av de ledande leverantörerna i Finland som levererar gasol både på flaska och i bulk. 

 

Det nordiska gasolföretaget Kosan Gas utökar sin verksamhet genom ett strategiskt förvärv i Finland. Det 

förvärvade företaget GasOne Oy levererar gasol på flaska till företagskunder och ett stort antal 

återförsäljare över hela Finland. Kosan Gas visar i och med förvärvet sitt engagemang inom 

gasolbranschen och stärker sin befintliga position på den finländska företagsmarknaden när företaget nu 

återvänder till detaljhandelsmarknaden efter 54 år som endast bulkleverantör av gasol.  

 

Idag levererar Kosan Gas gasol på flaska till mer än 1 500 återförsäljare i Danmark och har mer än 5 000 

företags-kunder över hela Norden, inklusive Finland. I och med förvärvet av GasOne Oy blir Kosan Gas ett 

av de ledande företagen som levererar gasol både på flaska och i bulk över hela Finland. 

 

Kosan Gas har mer än 90 års erfarenhet av gasol. Företaget är en del av det globala energiföretaget UGI 

Corporation och dess dotterbolag UGI International. Tack vare Kosan Gas globala nätverk kan kunderna 

dra nytta av företagets högkvalitativa produkter, starka kundservice, stora försörjningstrygghet och 

engagemang, vilket hjälper kunderna i omställningen till en grönare verksamhet. 

 

 

För mer information kontakta: 

 

Dan Olin, Sales & Technical Manager, Kosan Gas Finland Oy 

T. +358 400 520 764  

E. dan.olin@kosangas.fi  

 

Sanne Moller Nielsen, Strategic Marketing & Pricing Director, UGI International  

T. +45 4030 7746 

E. sanne.m.nielsen@kosangas.dk  

 

 

 

 

 

 

Kosan Gas 

Kosan Gas är en av de ledande distributörerna av gasol i Norden. Med företag i fyra länder levererar 

Kosan Gas gasol till mer än 5 000 företagskunder över hela Norden. Kosan Gas är sedan 2010 ett 

dotterbolag till UGI International. UGI International är en av de ledande distributörerna av gasol och är i sin 

tur dotterbolag till UGI Corporation. UGI international har verksamhet i 17 europeiska länder och betjänar 

en kundbas på cirka 615 000 slutanvändare. UGI International står bakom flera varumärken som till 

exempel AmeriGas, Antargaz, AvantiGas, DVEP Energie, Flaga, Kosan Gas och UniverGas. Under 2020 

levererade UGI International 1,7 miljoner ton gasol till marknadssegment, som till exempel kommersiella 

och industriella kunder, bostäder, jordbruk, motorgas och aerosol. www.kosangas.fi  
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