KOSAN GASIN
TARINA
KOTIÄITIEN LEMMIKISTÄ TEOLLISUUDEN
SUOSIKKITOIMITTAJAKSI

KOSAN GAS

NIMI VELVOITTAA
Kosan Gas a/s on pohjoismaiden johtavia nestekaasun toimittajia.
Yhtiö on yli 80 vuotta toimittanut energiaratkaisuja ammattilaisille
ja yksityisasiakkaille: aikaisemmin myös nimillä BP Gas ja Shell Gas.

KORKEA PALVELUTASO
– KAIKKIALLA POHJOISMAISSA
Neljällä pohjoismaisella tytäryhtiöllä, kuudella
tanskalaisella kaasukeskuksella ja yli 2000
jälleenmyyjällä Kosan Gas tarjoaa nopeita ja
luotettavia toimituksia yli 5000 yritysasiakkaalle pohjoismaissa, ja suurelle osalle Tanskan yksityiskuluttajia. Yrityksellä on runsaat
sata työntekijää, joista osa huippumodernilla
täyttöasemalla Esbjergissä, joka on portti
Pohjanmerelle, kaasun alkulähteelle.
TEOLLISUUDELLE, RAVINTOLOILLE
JA RIKKARUOHOILLE
Kosan Gas toimittaa kaasua asiakassäiliöihin
ja Tanskassa myös pulloissa Asiakkaita on kaikenlaisia raskaasta teollisuudesta ravintoloihin ja puutarhanomistajista keittiöihin, kuntiin
ja autokaasun käyttäjiin. Kaasua käytetään
muun muassa näissä kohteissa:
- Rakennuksilla
- Teollisuudessa
- Kuljetuksissa ja logistiikassa
- Tienrakennuksessa
- Ravintoloissa
- Maanviljelyssä
- Viheralueiden hoidossa
- Leirinnässä ja puutarhanhoidossa
- Autokaasuna

1929-2010

80 VUOTTA

KOSAN GASIA

Kosan Gas perustetaan

Kosan Gasia modernisoidaan

Kansainväliset yhtiöt luovat
kilpailua Tanskaan

BP ja Kosan Gas solmivat täyttösopimuksia

Maakaasun alkuvuodet: Kosan Gas menettää osuutta

BP ostaa Kosan Gasin

BP terästää ympäristöprofiilia

BP Gas myydään UGI Corporationille ja
nimeksi tulee Kosan Gas

UGI Corporation ostaa Shell Gasin pohjoismaissa,
ja siitä tulee osa Kosan Gasia

Kosan Gasin historia on tarina Tanskasta muutoksen kourissa. Kosan Gasin perustaja
Terkild Andersen Nellemose täyttää 1929 ensimmäisenä Tanskassa kaasua pulloihin
ja ennustaa moderneja aikoja tanskalaisiinssa kotitalouksiinssa. Runsaat 60 vuotta
myöhemmin yritys on pohjoismaiden suurimpia toimittajia teollisuudelle.
Tässä tulee koko tarina.
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Kosan Gas markkinoi itseään 1950-luvulla
kaasun vakaana toimittaja modernille
kotiäidille Tanskassa. Tässä äiti tyttärineen valmistaa rapeita herkkuja perheen
kaasuliedellä.

1929-1940

KOSAN GASIN

VARHAISVUODET
Kosan Gas perustetaan 20. elokuuta 1929 Nykøbing Falsterissa
nimellä Dansk Flaskegas Co. Perustaja Terkild Andersen Nellemose
haluaa toimittaa kaasua pulloissa kotiäideille, jotka asuvat maalla, ja
joilla ei ole liittymää kaupungin kiinteään kaasuverkostoon. Nellemose
ostaa ylijäämäkaasua Nykøbing Falsterin kaasulaitokselta, ja erikoisvalmisteisella kompressorilla hän voi ensimmäisenä Tanskassa täyttää pulloja ja kuljettaa niitä suoraan kuluttajien koteihin. Pullot ovat
tuohon aikaan raskaita ja hankalia käsitellä.
1930-luvulla yritys kasvaa. Nellemosen vävy, E. Palmquist, tulee johtajaksi, ja insinööri Carl Rich Smidth palkataan tekniseksi johtajaksi
kaasulaitokseen Nykøbingissä. Hänen tärkein tehtävänsä on ratkaista
raskaiden pullojen ongelma. Opiskelumatkalla Saksassa 1931 hän
näkee propaanikaasua, joka on nestemäinen öljytisle. Se mahdollistaa
teräspullojen käytön, ja ne painavat vain 40 kg sisältäessään 17 kg
kaasua. Uuden kaasun ansiosta pullokaasusta tulee hyvin suosittu
energianlähde Tanskassa 1930-luvun aikana.

Propaanikaasun käyttöönotto 1930-luvulla lopetti
raskaiden ja hankalien
teräspullojen käytön.
Pullojen painot laskivat 40
kiloon – ja niihin mahtuu
kokonaista 17 kg kaasua.

1950-luvulla kevyt Kosan Gas –pullo
on uskollinen seuralainen perheen
sunnuntairetkillä.

1941-1988

KOSAN GAS

KASVAA SUUREKSI
1941 Knud Tholstrup siirtyy Dansk Flaskegas Co:n johtoon. Tholstrupin ollessa
ruorissa yritys nykyaikaistetaan ja rakennetaan tehokas järjestelmä kaasun
täyttöön ja jakeluun. Toisen maailmansodan aikana on vaikea tuoda kaasua
maahan, mutta rationoinnin ja hyvien varastojen ansiosta asiakkaiden huolto
kyetään järjestämään. 1940-luvun lopulta lähtien kaasun tuonti tuli jälleen
mahdolliseksi, samoin laitteiden valmistus, ja yritys alkoi menestyä hyvin.
Dansk Flaskegas muuttaa nimensä Kosan Gasiksi noin vuonna 1950.
Useat kansainväliset öljy-yhtiöt perustavat kaasuyhtiöitä Tanskaan 1940- ja
50-luvuilla. Kaksi Tanskan markkinoilla kunnon jalansijan saanutta ovat 1949
perustettu Shell Gas ja 1956 perustettu BP Gas. Nimenomaan viimemainitusta
tulee Kosen Gasin suurin kilpailija, joten Kosan Gas keskittyy kotitalouskaasuun,
kun BP Gas toimittaa kaasua pääasiassa teollisuudelle. Pullokaasun markkinat
kasvavat vuoteen 1966 saakka, jolloin öljylämmittimet ja sähköliedet ilmestyvät Tanskaan. Tämä iskee erityisesti Kosan Gasiin, joka on ottanut kohdeasiakkaikseen kotiäidit. 1968 nämä kaksi yhtiötä solmivat sopimukset toistensa
pullojen täyttämisestä, ja kun BP Gas 1973 vaihtaa Kosan Gasin venttiileihin
ja paineensäätimiin, näiden yhtiöiden yhdistyminen on astunut askeleen eteenpäin. Samana vuonna Shell Gas myy tanskalaisen pullokaasuosastonsa BP:lle,
ja keskittyy yksinomaan säiliökaasuun.

1940-luvun puolivälistä
alkaen alalle ilmestyy uusia,
kilpailevia yrityksiä, kuten
Singers Gas ja Dalsø Gas.

Tehokas jakelujärjestelmä
tekee osaltaan Kosan Gasin
tunnetuksi koko maassa.

1989-2009

AMMATTIMAISET SÄILIÖRATKAISUT

VUODET

BP GASINA
1989 BP Gas ostaa Kosan Gasin. Siten BP Gasista tulee säiliö- ja
pullokaasun hallitseva toimija markkinoilla. Kosan Gasin nimi väistyy
unholaan joksikin ajaksi. Tanskalaisten energiakuvio on samaan aikaan
muuttumassa nopeasti. Sähköliesi ja öljylämmitys ovat voittaneet
kauan alaa, mutta nyt on uuden energiamuodon aika: maakaasun.
BP Gas valitsee sijoittamisen maakaasun käyttöönoton tietotaitoon,
mutta samaan aikaan yhtiö kehittää ja rakentaa vahvaa jälleenmyyjäverkostoa lisätäkseen kaasua käyttävien laitteiden myyntiä yrityksille
ja kotitalouksille.
Kriittiset ja hintatietoiset kuluttajat vauhdittavat osaltaan kilpailua
koko 1990-luvun. Siksi BP Gas tehostaa ja virtaviivaistaa organisaatiotaan kaikilla tasoilla. 1994 yhtiö perustaa Esbjergiin Pohjois-Euroopan uudenaikaisimman täyttöaseman, ja paikallisesti Gascentrekaasukeskukset tuovat BP Gasin aivan lähelle kuluttajia. Profiili
terävöityy edelleen, ja 2000-luvulla BP-konserni saa uuden liikemerkin
ja arvotavoitteet. Avainsanoja ovat: ympäristöystävällisyys, edistyksellisyys, tulostavoitteisuus ja innovatiivisuus. Uudeksi ydinalueeksi
nousevat huoltoratkaisut ammattilaisille, joilla on käyttöä kaasun
erityisominaisuuksille.

Vaikka Kosan Gas oli alkujaan kotiäitien suosima
kaasumerkki, tarjoamme tänä päivänä laajaa
valikoimaa ammattimaisia toimitusratkaisuja
suurille ja pienille yrityksille. Vapaasti seisovista
ja maahan kaivetuista kaasusäiliöistä valikoima
ulottuu myös siirrettäviin säiliöihin ja täyttölaitteisiin. Monet asiakkaistamme valitsevat täydennykseksi langattoman säiliövalvonnan niin,
että he saavat automaattisen täyttötoimituksen
säiliön alkaessa olla tyhjä.

2010-2011

VAHVAT AMERIKKALAISOMISTAJAT

KOSAN GAS SYNTYY

UUDESTAAN UUSIN VOIMIN
2010 BP-konserni päättää myydä BP Gasin Tanskassa amerikkalaiselle
energiayhtiölle UGI Corporationille. Sen taustalla on yhtiön 2009 lopulla ja
2010 alussa suorittama strategian arviointi. Yritys jatkaa muuttumattomana samoilla tuotteilla, asiakkailla ja työntekijöillä, mutta nimeksi muuttuu
Kosan Gas a/s. Siten kunniakas tavaramerkki syntyy uudestaan. Aikaisemman Tanskan BP Gasin johtaja, Per Offersen, jatkaa Kosan Gasin johdossa,
ja tulee yhdessä UGI Corporationin kanssa laatimaan suuntaviivat uudelle
tavaramerkille.
Vain vuosi tuon jälkeen UGI Corporation ostaa 100 prosenttia Shellin LPGyhtiöiden osakekannasta pohjoismaissa eli Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa
ja Suomessa. Nämä ainoastaan säiliöasiakkaita palvelevat neljä yhtiötä jatkavat muuttumattomina edelleen Kosan Gas –tavaramerkin alla, ja yhdistyvät pohjoismaiseen Kosan Gas –organisaatioon. Osto on osa UGI:n strategiaa voida palvella yritysasiakkaitaan maailmanlaajuisella tasolla.

Amerikkalainen holdingyhtiö UGI Corporation
on elokuusta 2010 omistanut 100 prosenttia
Kosan Gasin osakkeista. UGI on hyvin hoidettu ja
perinteikäs yhtiö, joka jokaisena viimeisenä 125
vuotena on maksanut osakkailleen osinkoja. UGI
omistaa mm. AmeriGas Partners -yhtiön, joka
on propaanikaasun suurin vähittäistoimittaja
USA:ssa, Antargazin, joka on Ranskan suurin
kaasunjakelija, sekä itävaltalaisen jakelijan Flagan,
jolla on toimintaa useissa Euroopan maissa ja
Kiinassa. Yhtiön pääkonttori on USA:n Philadelphiassa, ja sillä on 10.000 työntekijää kaikkialla
maailmassa.

KOSAN GAS JA YMPÄRISTÖ
2012

ENERGIAA

20-vuosisadan kuluessa kasvihuonekaasujen määrät ilmakehässä ovat kasvaneet tasaisesti. Suuri osa
päästöistä johtuu ihmisen toiminnasta ja fossiilisten
polttoaineiden käytöstä. Kosan Gas pyrkii vähentämään
energian kulutusta ja CO2-päästöjä omissa ja asiakkaidemme toimissa. Osa tätä työtä koostuu tiedottamisesta olemassa oleville ja mahdollisille asiakkaille
siitä, kuinka ympäristöystävällinen vaihtoehto kaasu on
öljylle, hiilelle, pestisideille jne.

TULEVAISUUTEEN
Kosan Gasissa meillä on suuria pyrkimyksiä tulevaisuuden suhteen. Toisaalta jatkuu
vuosikymmenten työ varustaa pohjoismaiset markkinat tehokkaalla ja mukautuvalla
energialähteellä. Toisaalta asiakkaamme tulevat näkemään jännittävän aloitteen, joka
tulee toteutuessaan nostamaan säiliö- ja pullokaasun edelleen 21. vuosisadalle.
Myös tulevaisuudessa Kosan Gas tulee olemaan tunnettu hyväksyttyjen ja läpeensä
testattujen tuotteiden toimittajana – ajallaan. Korkea palvelu, laatu ja turvallisuustaso
on a ja o siinä tavassa, jolla Kosan Gasin yritystä hoidetaan. Ja aivan perustavaa on se,
että asiakkaamme voivat tuntea olevansa turvallisissa käsissä riippumatta siitä, onko

käyntikorttiin painettu ostopäällikkö vai leirintämatkailija. Siksi neuvonantajan rooli tulee
vahvistumaan tulevina vuosina entisestään.
Kosan Gasin tuotteita seuraa suuri vastuu. Siksi tulemme jatkossa keskittymään paljon
energian tuottamiseen ja kuluttamiseen tavalla, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja
säästää ympäristöä mahdollisimman paljon.
Tarpeeksi tulevaisuudesta – työ kutsuu.

www.kosangas.fi

ineo.dk
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