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Kosan Gas a/s overtager Viking Energi A/S 

 

Kosan Gas styrker sin position i Danmark som leverandør af flydende gas (LPG) med 

overtagelsen af Viking Energi A/S.  

Det nordiske LPG-selskab Kosan Gas udvider forretningen gennem overtagelsen af Viking Energi 

A/S, som forsyner B2B-kunder samt adskillige forhandlere og detailhandlere over hele Danmark 

med gas i flasker og tanke. Med overtagelsen understreger Kosan Gas sit engagement inden for 

LPG-branchen og styrker sin position på det danske B2B- og B2C-marked. 

’’Overtagelsen af Viking Energi A/S er en del af vores strategiske fokus på at styrke vores 

forretning i Danmark. Med overtagelsen er vi i stand til at udnytte stordriftsfordele, erfaringer og 

forhandlernetværk fra Viking Energi A/S til at levere bedre service til nuværende og nye kunder. 

Med vores mere end 90 års erfaring i gasbranchen, vores tekniske ekspertise og 

leveringssikkerhed, som kernen i vores forretning, glæder vi os til at byde de nye kunder 

velkommen i Kosan Gas familien”, siger Flemming Hermansen, Salgsdirektør, Kosan Gas a/s. 

I dag forsyner Kosan Gas mere end 1.600 forhandlere i Danmark med flaskegas og har mere end 

5.000 B2B-kunder i hele Norden. Med overtagelsen af Viking Energi A/S styrker Kosan Gas sin 

forretning som LPG-leverandører af flaske- og tankgas over hele landet. 

Kosan Gas har været aktive på det nordiske marked i mere end 90 år og som en del af det globale 

energiselskab UGI Corporation og dets datterselskab UGI International trækker Kosan Gas på sit 

globale netværk for at sikre, at kunderne drager fordel af Kosans Gas’s kvalitetsprodukter, stærke 

kundeservice, forsyningssikkerhed og engagement for at hjælpe kunderne med den grønne 

omstilling. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:  

Kenneth Krogh, Adm. Direktør, Viking Energi A/S 

T. +45 4035 1220 

Email: kk@viking-energi.dk  

 

Flemming Hermansen, Salgsdirektør, Kosan Gas a/s 

T. + 45 2220 5263 

Email: flemming.hermansen@kosangas.dk  

 

Om Kosan Gas 

Kosan Gas Kosan Gas er en af nordens førende distributører af LPG. Med virksomheder i Danmark, Norge, Finland og 

Sverige forsyner Kosan Gas mere end 5.000 erhvervskunder i Norden. Kosan Gas har siden 2010 været et 

datterselskab af UGI International. UGI International er en af de førende LPG-distributører og et UGI Corporation-

datterselskab, som opererer i 17 europæiske lande og betjener en kundebase på ca. 504.000 LPG-kunder. UGI 

International markedsfører flere varemærker som fx AmeriGas, Antargaz, AvantiGas, DVEP Energie, Flaga, Kosan Gas 

og UniverGas. www.kosangas.dk/  
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