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Adm. direktør i Kosan Gas takker af, og nye kræfter kommer til
Efter en markant karriere i den europæiske gasbranche går Per Offersen, adm. direktør i Kosan
Gas, nu på pension. Engelske Beth Reid overtager posten med ansvar for både AvantiGas og
Kosan Gas, som begge hører under den nye North Region hos UGI International.
Efter fire indholdsrige årtier i gasbranchen siger Per Offersen nu farvel til posten som adm. direktør hos
Kosan Gas og går på pension. Hermed har en markant skikkelse, der nyder bred anerkendelse for sin
indlevende ledelse og tunge faglige kompetencer, sat sit sidste aftryk på den internationale energiscene.
Per Offersen bliver afløst af engelske Beth Reid, som skal stå i spidsen for både AvantiGas og Kosan Gas,
der begge er en del af den amerikanske koncern UGI International.
En karriere med store resultater
I løbet af sin lange karriere har Per Offersen haft afgørende indflydelse på den europæiske gasbranche,
ikke mindst som del af BP Gas’ globale ledelsesteam og som bestyrelsesformand for flere europæiske
gasselskaber. Samtidig har han med en fast hånd på roret ført Kosan Gas tilbage til sit oprindelige DNA
efter en periode med skiftende ejerskab.
Per Offersens karriere i Kosan Gas begyndte i 1986, da han tiltrådte som økonomichef. Da selskabet tre år
senere blev opkøbt af energikoncernen BP Gas, fik han, på opfordring fra BP’s ledelse, opgaven med at
integrere de to selskaber. I 1995 blev han administrerende direktør for BP Gas i Danmark og i 2003
direktør for hele den nordeuropæiske region, med overordnet ledelsesansvar for Danmark, Benelux,
Tyskland, Østrig, Polen og Storbritannien.
Da BP Gas blev solgt til det amerikanske energiselskab UGI Corporation i 2010, fik virksomheden igen
navnet Kosan Gas a/s – stadig med Per Offersen for bordenden. Samtidig styrkede Per Offersen sit
internationale engagement, blandt andet som bestyrelsesformand for Flaga Gaz Polska og AmeriGas
Polska, som begge er datterselskaber under UGI International.
– Jeg er stolt over at kunne se tilbage på en periode, hvor både Kosan Gas og gasbranchen generelt har
opnået store og betydningsfulde resultater – ikke mindst takket være de dedikerede kolleger, jeg har haft
fornøjelsen af at samarbejde med gennem årene. Nu overlader jeg trygt roret til andre kræfter, siger Per
Offersen.
Profil med øje for forretningsudvikling
Beth Reid begyndte i AvantiGas i 2014 som direktør for marketing og forretningsudvikling. Sidstnævnte har
hun beskæftiget sig med de senere år i UGI International, senest med ansvaret for UGI’s International
Energy Marketing division og det hollandske energiselskab DVEP Energie. Nu får Beth Reid det
overordnede ansvar for både AvantiGas og Kosan Gas i Storbritannien og Norden.
– LPG spiller allerede en afgørende rolle for at nedbringe udledningen af CO 2 ved konvertering fra tunge
fossile energikilder som olie og kul. Med bioLPG, der udvindes af restprodukter fra bæredygtige råvarer,
kan vi gøre det endnu bedre. Jeg ser frem til også at arbejde med Kosan Gas og især at videreføre vores
bidrag som brobygger til fremtidens grønnere energi, siger Beth Reid.
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Om Kosan Gas:
• Nordens førende leverandør af LPG
• Virksomheden har rødderne dybt forankret i den nordiske gashistorie. I mere end 90 år har de
leveret gas til virksomheder og private forbruger
• Kosan Gas er ejet af det amerikanske energiselskab UGI Corporation. Det nordiske hovedkontor
ligger i Viby ved Århus, og der er fyldestation i Esbjerg samt salgskontorer i Oslo, Gøteborg og
Helsinki
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