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FAKTA 
KOSAN GAS
Kosan Gas er en af de førende leverandører  
i Norden af LPG i tanke, og i Danmark er vi  
markedsleder af gas i flasker. 

HØJ SERVICE I HELE NORDEN

Med selskaber i 4 lande, 6 danske gascentre  
og godt 1.600 forhandlere i Danmark tilbyder  
Kosan Gas hurtig og pålidelig levering til over  
5.000 nordiske erhvervskunder – og en stor del  
af Danmarks privatforbrugere. Vi beskæftiger  
ca. 80 medarbejdere i Norden.

SOLIDE AMERIKANSKE EJERE

Det amerikanske holdingselskab UGI Corporation  
har siden august 2010 ejet 100% af aktierne i  
Kosan Gas. UGI har i hvert af de seneste 125 år  
betalt udbytte til sine aktionærer og ejer bl.a.: 

•  AmeriGas Partners  den største detail- 
leverandør af propangas i USA

•  AvantiGas – en del af de største LPG  
leverandører i Storbritannien

•  Antargaz – en af de største  
gasdistributører i Frankrig

•  Flaga – der har aktiviteter i flere  
europæiske lande

•  UGI Corporation beskæftiger flere  
end 12.000 medarbejdere på verdensplan

 
www.kosangas.dk

YDERLIGERE INFORMATION
Kosan Gas a/s
Hasselager Centervej 19-21
DK – 8260 Viby J
post@kosangas.dk 
T.   +45 8948 7700

ET VELKENDT VAREMÆRKE  
MED STOLTE TRADITIONER
Kosan Gas bliver grundlagt i 1929 under 
navnet Dansk Flaskegas Co. Selskabet 
overtages af brødrene Tholstrup i 1941, 
og omkring 1950 skifter virksomheden 
navn til Kosan Gas. I 1989 opkøbes Kosan 
Gas af BP og skifter navn til BP Gas. I 
2010 køber UGI Corporation BP Gas  og 
Kosan Gas bliver genfødt. I 2011 køber UGI 
Corporation Shell Gas i Norden, som  nu er 
en del af Kosan Gas. 

LEVERINGSSIKKERHED
100% er målet for leveringssikkerhed hos  
os. Nøje planlægning og årelang erfaring. 
Absolut leveringssikkerhed er ikke noget,  
der kommer af sig selv og har højeste  
prioritering hos Kosan Gas.

MARKEDSANDEL I NORDEN

100%

80+
TONS CO2

Gennem de seneste 5 år har vi via 
oliekonverteringer hos vores kunder 
i Norden elimineret mere end 9.000 
ton CO2 - det svarer til at fjerne godt 
6.500 biler fra vejene.

12.000

23,4

Bulk Flasker

ÅR I BRANCHEN
Efter mere end 80 år på markedet er  
kvalitet, teknisk ekspertise og leverings-
sikkerhed stadig virksomhedens kende-
tegn. Vi gør det let for dig.

ÅRS ERFARING
Så mange års erfaring har en  
tekniker hos Kosan Gas i gennemsnit.


