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Kosan Gas Sverige AB køber Preem Gas AB
Kosan Gas Sverige AB køber konkurrenten Preems gasvirksomhed i Sverige. Opkøbet
indebærer, at Kosan Gas udvider sin kundeportefølje, forbedrer mulighederne for at
servicere sine kunder og får adgang til også at tilbyde BioMix til kunderne på det svenske
marked.
Med opkøbet følger et antal nye kunder ligesom medarbejderne også følger med over i Kosan
Gas. Overtagelsen af Preem Gas er et skridt på vejen i at styrke Kosan Gas´ position på det
nordiske marked, sammen med et bredere produktsortiment. Et afgørende parameter har været
adgangen til gas fra Preems raffinaderi i Gøteborg. Produktionen af bio-propan (også kaldet
Kosan BioMix), som består af 20% genanvendelige råvarer, kommer også til at været en del af
Kosan Gas’ virksomhed efter opkøbet.
- Preem Gas AB er et kendt varemærke, og opkøbet indebærer, at vi nu også kan tilbyde
produktet Kosan BioMix til vores svenske kunder. Vi er overbeviste om, at både medarbejdere og
kunder kommer til at drage nytte af opkøbet, siger Per Offersen, CEO, Kosan Gas Nordic.
Kosan Gas har være aktive på det nordiske marked i mere end 80 år. Det primære
produktområde gas (LPG) er en alsidig energikilde, som anvendes i mange forskellige
virksomheder i produktionsprocesser og til opvarmning. LPG indeholder mindre svovl end olie,
hvilket giver en renere forbrænding, højere effektivitet og mindre vedligehold. Desuden udleder
LPG omkring 20 procent mindre CO2 end olie.
Kosan Gas ejes i dag af amerikanske UGI Corporation.
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Om Kosan Gas
Kosan Gas har rødderne dybt forankret i den nordiske gashistorie og har i over 80 år leveret gas
til virksomheder og private slutbrugere. I dag er Kosan Gas en af hovedleverandørerne i Norden
og ejes af det amerikanske UGI Corporation. UGI driver LPG-virksomheder i USA og i 16
europæiske lande under navnene AmeriGas, AvantiGas, Antargaz, Finagaz och Flaga.
I Norden har Kosan Gas 80 medarbejdere. Hovedkontoret ligger i Aarhus.
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