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Vestas indgår rammeaftale og får første ordre i verdens fjerdestørste elektricitetsmarked  
 
Efter Vestas og OOO Fortum Energy’s succes i Ruslands første vindenergiauktion har de to selskaber 
underskrevet den første ordre fra den bindende rammeaftale, som auktionen resulterede i. Med 
rammeaftalen skal Vestas levere sin 4 MW-platform til vindenergiprojekter i verdens fjerdestørste 
elektricitetsmarked, mens ordren inkluderer 14 stk. V126-3.6 MW-møller til et unavngivet 50 MW-projekt. 
Meddelelsen refererer til selskabsmeddelelse nr. 25 af 21. juni 2017.   
 
Med aftalen tager Vestas og OOO Fortum Energy sammen førerrollen i udbredelsen af vindenergi i 
Rusland og vil sammen med lokale partnere arbejde på at etablere en stærk lokal produktionskapacitet 
og forsyningskæde. Dette inkluderer etableringen af en vingefabrik i Ulyanovsk-regionen, samt en 
nacelles-samlefabrik i regionen Nizhnij Novgorod og en tårnfabrik i Rostov-regionen.  
 
For at opbygge og sætte høje standarder inden for den forholdsvis unge russiske sektor for bæredygtig 
energi, vil Vestas gøre brug og dele ud af sin erfaring fra hele værdikæden i vindenergi. Dette indebærer 
blandt andet assistance med placering af alle vindmølleparker, Vestas’ markedsførende produkter og 
serviceløsninger, etablering af lokal produktionskapacitet, etablering og optimering af den lokale 
forsyningskæde og installation af vindmøller. 
 
”Som den globale leder af vindenergi er det et udtryk for vores engagement i Rusland, at Vestas, 
sammen med Fortum Energy, indtager en stærk rolle i verdens fjerdestørste elektricitetsmarkeds rejse 
mod mere bæredygtig energi. Vestas vil med sin 4 MW-platform levere sin mest avancerede teknologi 
og markedsførende pris på energi, samt en lokal produktion og forsyningskæde, som vil give bæredygtig 
energi der er til at betale og samtidig skabe jobs på lang sigt på tværs af flere russiske regioner”, siger 
Nils de Baar, President for Vestas Central Europe.  
 
Offentliggørelsen af fremtidige faste og ubetingede ordrer relateret til aftalen vil finde sted i 
overensstemmelse med Vestas’ politik for annoncering af ordrer.  
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Om Vestas 
Vestas er energisektorens globale partner inden for vindenergiløsninger. Vi designer, producerer, 
installerer, og leverer service på vindmøller over hele verden, og med 87 GW vindmøller i 76 lande, har 
vi installeret mere vindkraft end nogen anden. Ved hjælp af vores industriførende smart-data-kapabilitet 
og en samlet kapacitet under service uden sidestykke på mere end 73 GW, bruger vi data til at fortolke, 
forudsige og udnytte vindressourcer og levere best-in-class vindkraftløsninger. Sammen med vores 
kunder forsyner Vestas’ mere end 22.700 medarbejdere verden med bæredygtige energiløsninger der 
kan bane vejen for en lys fremtid.   
 
For opdaterede billeder og videoer fra Vestas, se https://www.vestas.com/en/media/images. 
 
Vi inviterer dig til at lære mere om Vestas ved at besøge vores hjemmeside på http://www.vestas.com 
og følge os på sociale medier:  
 

• www.twitter.com/vestas 
• www.linkedin.com/company/vestas 
• www.facebook.com/vestas  
• www.instagram.com/vestas  
• www.youtube.com/vestas 
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