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Flogas i Norge og Sverige
Fra Statoil Fuel & Retail til DCC

Etablert av DCC Energy i desember 2012 etter kjøp av LPG - forretningen fra
Statoil Fuel & Retail.
DCC Energy eier Flogas Group.
LPG historie fra 1976 og 100 % eierskap fra 1994

from supportive to core business

Arve Wangberg
Sales Manager Flogas Sverige og Norge

Den Norske Gasskonferansen 2013

Flogas i UK og Irland

I Flogas Group inngår følgende selskaper:
Flogas Irland
Flogas UK
Benegas
BP UK
Flogas Sverige
Flogas Norge
DCC Energy eier i tillegg oljeleverandørene Svea Energi i Sverige og DCC Energi i
Danmark.

Fokus i SFR
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Endringer ved eierskifte

Kvaliteter for LPG - forretningen i SFR

-

100 % fokus på LPG fra eier og ledergruppe

-

-

LPG, og bare LPG, skaper resultatene

-

Eier som ønsker å investere i markedet

-

Meget høy kompetanse på LPG markedet og forsyningskjeden hos eier

-

Ett navn med status, annerkjennelse og gode referanser

-

Høy kompetanse på LPG med erfaringsgrunnlag på tvers av land i alle
ledd

-

Åpningen og troverdigheten som skapes ved at man har flere
energiprodukter i egen porteføljen

-

Økt fokus på konverteringer fra fyringsolje til LPG

Hva betyr eierskifte for LPG satsingen i
Norge

Støttefunksjoner fra spesialister med meget høy kompetanse
- Tekniske fag, logistikk og drift av terminaler
- Markedsavdeling
- HR avdeling med fokus på utvikling av ledere og selgere
- IT, verktøy

Takk for meg

Eier og ledere med 100 % fokus på LPG og energi gir positive signaler til
markedet.
Sultne eier med planer om vekst gir investeringer i forsyningskjeden og ute
hos kunde.
Eierskifte gir økt aktivitet på konverteringer, ingen beskyttelse av egne kunder
på fyringsolje.
Eier med ett produkt i porteføljen gir økt fokus på Biogass
Frigjort tid for selgere med høy kompetanse på energimarkedet som nå kan
jobbe 100 % på salg av LPG.
Eierskifte sikrer utvikling og vekst i gassmarkedet i Norge
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