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Adm. direktør i Kosan Gas takker for seg, og nye krefter kommer inn
Etter en markant karriere i den europeiske gassbransjen, går adm. direktør Per Offersen i Kosan
Gas av med pensjon. Engelske Beth Reid overtar stillingen med ansvar for både AvantiGas og
Kosan Gas, som begge hører til under den nye North Region hos UGI International.
Etter fire innholdsrike tiår i gassbransjen, sier Per Offersen nå farvel til stillingen som adm. direktør hos
Kosan Gas og går av med pensjon. Dermed har en markant skikkelse, som har oppnådd bred
anerkjennelse for sin innlevende ledelse og sterke faglige kompetanse, satt sitt siste avtrykk på den
internasjonale energiscenen.
Per Offersen blir avløst av engelske Beth Reid, som skal stå i spissen for både AvantiGas og Kosan Gas,
som begge er en del av det amerikanske konsernet UGI International.
En karriere med store resultater
I løpet av sin lange karriere har Per Offersen hatt en avgjørende innflytelse på den europeiske
gassbransjen, ikke minst som en del av BP Gas’ globale ledelsesteam og som styreformann for flere
europeiske gasselskap. Samtidig har han med en fast hånd på roret ført Kosan Gas tilbake til sitt
opprinnelige DNA etter en periode med skiftende eierskap.
Per Offersens karriere i Kosan Gas begynte i 1986, da han begynte som økonomisjef. Da selskapet tre år
senere ble kjøpt av energikonsernet BP Gas, fikk han, på oppfordring fra BPs ledelse, oppgaven med å
integrere de to selskapene. I 1995 ble han administrerende direktør for BP Gas i Danmark og i 2003
direktør for hele den nordeuropeiske regionen, med overordnet ledelsesansvar for Danmark, Benelux,
Tyskland, Østerrike, Polen og Storbritannia.
Da BP Gas ble solgt til det amerikanske energiselskapet UGI Corporation i 2010, fikk virksomheten igjen
navnet Kosan Gas a/s – fremdeles med Per Offersen for bordenden. Samtidig ble Per Offersens
internasjonale engasjement sterkere, blant annet som styreformann for Flaga Gaz Polska og AmeriGas
Polska, som begge er datterselskap til UGI International.
– Jeg er stolt over å kunne se tilbake på en periode hvor både Kosan Gas og gassbransjen generelt
oppnådde store og betydningsfulle resultater – ikke minst takket være de dedikerte kollegaene jeg har hatt
gleden av å samarbeide med gjennom årene. Nå overlater jeg trygt roret til andre krefter, sier Per Offersen.
Profil med øye for forretningsutvikling
Beth Reid begynte i AvantiGas i 2014 som direktør for markedsføring og forretningsutvikling. Sistnevnte
har hun jobbet med de siste årene i UGI International, senest med ansvaret for UGIs International Energy
Marketing division og det nederlandske energiselskapet DVEP Energie. Nå får Beth Reid det overordnede
ansvaret for både AvantiGas og Kosan Gas i Storbritannia og Norden.
– LPG spiller allerede en avgjørende rolle for å senke utslippet av CO 2 ved konvertering fra tunge fossile
energikilder som olje og kull. Med bioLPG som utvinnes av restprodukter fra bærekraftige råvarer, kan vi
gjøre det enda bedre. Jeg ser frem til å også samarbeide med Kosan Gas og spesielt til å videreføre vårt
bidrag som brobygger for fremtidens grønnere energi, sier Beth Reid.
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Om Kosan Gas:
• Nordens ledende leverandør innen LPG
• Virksomheten har røttene dypt forankret i den nordiske gasshistorien. I mer enn 90 år har de levert
gass til virksomheter og private forbrukere
• Kosan Gas eies av det amerikanske energiselskapet UGI Corporation. Det nordiske hovedkontoret
ligger i Viby ved Århus i Danmark, og det er en fyllestasjon i Esbjerg samt salgskontorer i Oslo,
Gøteborg og Helsinki.
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