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Kosan Gasin toimitusjohtaja siirtyy eläkkeelle ja tilalle tulee uusia 

voimia 
 

Tehtyään merkittävän uran kaasualalla Euroopassa, Kosan Gasin toimitusjohtaja Per Offersen 

siirtyy nyt eläkkeelle. Hänen tilalleen tulee englantilainen Beth Reid vastuualueinaan sekä 

AvantiGas että Kosan Gas, jotka molemmat kuuluvat UGI Internationalin uuteen North Regioniin.  

 

Työskenneltyään neljä vaiherikasta vuosikymmentä kaasualalla, Per Offersen jättää nyt Kosan Gasin 

toimitusjohtajan tehtävät ja siirtyy eläkkeelle. Huomattava hahmo, joka nauttii laajaa arvostusta 

asiantuntevasta johtamistavastaan ja huomattavasta osaamisestaan, on nyt jättänyt viimeisen jälkensä 

kansainväliseen energia-alaan.  

 
Per Offersenin seuraaja, englantilainen Beth Reid, astuu sekä AvantiGasin että Kosan Gasin johtoon; 

molemmat kuuluvat yhdysvaltalaiseen UGI International -konserniin.  

 
Merkittävä ja tuloksekas ura 

Pitkän uransa varrella Per Offersenilla on ollut tärkeä tekijä kaasualalla Euroopassa, erityisesti BP Gasin 

globaalin johtoryhmän jäsenenä ja useiden eurooppalaisten kaasuyhtiöiden hallituksen puheenjohtajana. 

Samalla hän on jämäköin ottein johtanut vaihtuvien omistajien jälkeen johtanut Kosan Gasin 

alkuperäisille juurilleen. 

 
Per Offersenin ura Kosan Gasissa alkoi vuonna 1986, jolloin hän aloitti talousjohtajana. Kun 

energiakonserni BP Gas osti yhtiön kolme vuotta myöhemmin, BP:n johto antoi hänelle tehtäväksi 

integroida yritykset. Vuonna 1995 hänet nimitettiin BP Gas Tanskan toimitusjohtajaksi ja vuonna 2003 koko 

pohjoiseurooppalaisen alueen johtajaksi vastuualueineen Tanska, Benelux-maat, Saksa, Itävalta, Puola ja 

Iso-Britannia.  

 
Kun BP Gas myytiin yhdysvaltalaiselle energiayhtiölle UGI Corporationille vuonna 2010, yrityksen nimeksi 

vaihtui taas Kosan Gas – ja johdossa oli edelleen Per Offersen. Samalla Per Offersen vahvisti 

kansainvälistä läsnäoloaan mm. UGI Internationalin tytäryhtiöiden Flaga Gaz Polskan ja AmeriGas Polskan 

hallituksen puheenjohtajana. 

 
– Voin ylpeänä katsoa taaksepäin aikakauteen, jolloin sekä Kosan Gas että kaasuala yleisesti ovat 

saavuttaneet suuria ja merkittäviä tuloksia – muun muassa kaikkien niiden sitoutuneiden kollegojen 

ansoista, joiden kanssa minulla on ollut ilo työskennellä vuosien varrella. Nyt luovutan peräsimen 

luottavaisena uusille tekijöille, Per Offersen sanoo. 

 

Painopisteenä liiketoiminnan kehitys  

Beth Reid aloitti AvantiGasissa vuonna 2014 markkinointi- ja kehitysjohtajana. Viime vuosina hän on UGI 

Internationalissa keskittynyt viimeksi mainittuun, viimeksi UGI:n International Energy Marketing Divisionissa 

ja hollantilaisessa DVEP Energie -energiayhtiössä. Nyt Beth Reid ottaa ylimmän johtovastuun sekä 

AvantiGasissa että Kosan Gasissa Iso-Britanniassa ja Pohjoismaissa. 

– LPG:llä on jo nyt ratkaiseva rooli CO2-päästöjen alentamispyrkimyksissä siirryttäessä pois raskaista 

fossiilisista energialähteistä kuten öljystä ja hiilestä. Voimme tehdä sen vielä paremmin bioLPG:llä, joka 

valmistetaan kestävien raaka-aineiden jäännöstuotteista.  Odotan innolla tilaisuutta työskennellä Kosan 

Gasin kanssa ja edistää rooliamme sillanrakentajana tulevaisuuden vihreämpään energiaan, Beth Reid 

sanoo. 
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Download  
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Mediayhteydet: 

Lisätietoja antaa: 

 

Sanne Møller Nielsen,  

Strategic Marketing and Pricing Director  

sanne.m.nielsen@kosangas.dk 

P. +45 8948 7731 

M. +45 4030 7746 

 

 

 

Kosan Gas: 

• Pohjoismaiden johtava LPG-toimittaja 
• Yrityksen juuret ovat syvällä pohjoismaisessa kaasuhistoriassa. Toimittanut yli 90 vuoden ajan 

kaasua yrityksille ja kuluttajille 
• Kosan Gasin omistaa yhdysvaltalainen UGI Corporation -energiayhtiö. Pohjoismaiden pääkonttori 

on Vibyssä Århusin lähellä. Yhtiöllä on täyttöasema Esbjergissä sekä myyntitoimistot Oslossa, 

Göteborgissa ja Helsingissä 
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