
Kosan Gas a/s er en af de førende leverandører i Norden af gas i tanke,  
og i Danmark er vi markedsleder af gas i flasker. Virksomheden har  
i mere end 80 år leveret til både virksomheder og private – tidligere  
også under navnene BP Gas og Shell Gas.

HØJ SERVICE – I HELE NORDEN
Med 3 nordiske datterselskaber, 6 danske 
gascentre og godt 1.600 forhandlere i Danmark 
tilbyder Kosan Gas hurtig, pålidelig levering til 
over 5.000 nordiske erhvervskunder – og en 
stor del af Danmarks privatforbrugere. Virk-
somheden beskæftiger ca. 80 medarbejdere, 
heraf en del på fyldestationen i Esbjerg –  
porten til Nordsøen, hvorfra gassen kommer. 

TIL GASTRONOMI, UKRUDT OG INDUSTRI
Kosan Gas leverer gas i flasker og i tanke.  
Kunderne tæller alt fra håndværkere og  
haveejere til kokke, kommuner samt bilister  
og chauffører. Gassen bliver bl.a. anvendt til:

 Biler, busser og lastbiler: Autogas er et miljø-
venligt – og i mange lande billigere – alternativ 
til benzin og diesel. 

Byggeri: Gasdrevne tørreovne og varme- 
blæsere forlænger byggesæsonen, tørrer 
nybyggeri og sikrer et lunere arbejdsmiljø. 
Gassen er desuden primær energikilde til 
tagdækning og asfaltarbejde.

Café og restauration: Gasfakler og terrasse-
varmere forlænger udendørssæsonen.

Camping og havehygge: Gas er en fleksibel 
og økonomisk attraktiv varmekilde til kølige 
miljøer – f.eks. i campingvogn eller udestue.

Gastronomi: Professionelle kokke  
– og stadig flere private – bruger gas  
i køkkenet eller grillen.

Industri: Gas anvendes til bl.a. industrielle 
processer og opvarmning. Stålværker, glas- 
og papirindustrien er storforbrugere af gas.

Landbrug: Opvarmning med gas giver et sundt 
og lunt indeklima i stalden – uden at forurene. 

Pleje af grønne områder: Kommuner og  
private bekæmper ukrudt med gas i stedet  
for miljøfarlige sprøjtegifte.

Transport og logistik: Gasdrevne gaffeltrucks 
er et miljøvenligt og økonomisk godt alternativ 
til diesel- eller eldrevne trucks.

SOLIDE AMERIKANSKE EJERE
Det amerikanske holdingselskab UGI
Corporation har siden august 2010 ejet 100 
procent af aktierne i Kosan Gas. Selskabet 
opkøbte i 2011 desuden Shell Gas i Danmark, 
Norge, Sverige og Finland. I dag opererer 
selskaberne i alle fire lande under varemærket 
Kosan Gas. UGI har i hvert af de seneste 125 år 
betalt udbytte til sine aktionærer og ejer bl.a. 
AmeriGas Partners, der er den største detail-
leverandør af propangas i USA, Antargaz, der er 
et af de største gasselskaber i Frankrig, samt 
det østrigske selskab Flaga, der har aktiviteter i 
flere europæiske lande.

ANKERMAND MED STOR ERFARING
I spidsen for Kosan Gas står adm. direktør  
Per Offersen, der har haft flere fremtrædende 
internationale poster i BP og nu er bestyrel-
sesformand for AmeriGas Polska og Flaga  
Gaz Polska.

KOSAN GAS – ET VELKENDT  
VAREMÆRKE MED STOLTE  
TRADITIONER
Historien om Kosan Gas går tilbage 
til 1929, hvor selskabet oprettes 
under navnet Dansk Flaskegas Co. 
Selskabet overtages af brødrene 
Tholstrup i 1941. Efter navneskiftet 
omkring 1950 opkøber Kosan Gas i 
de følgende tre årtier flere danske 
flaskegasselskaber. I 1989 køber 
BP forretningen, der frem til 2010 
hedder BP Gas. Men efter BP sælger 
forretningen til UGI Corporation, 
som i 2011 desuden køber Shell 
Gas i Norden, er det velkendte navn 
Kosan Gas vendt tilbage.

YDERLIGERE INFORMATION
Ønsker du fotos, nye og gamle 
illustrationer eller yderligere 
information om Kosan Gas, er  
du velkommen til at kontakte: 

Sanne Møller Nielsen
Nordisk Marketingchef

T.   + 45 8948 7731
M.  + 45 4030 7746
sanne.m.nielsen@kosangas.dk
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