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I overensstemmelse med vedtægternes § 4 indkaldes herved 
til ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S 
torsdag den 21. marts 2013 kl. 13:00 i Musikhuset Aarhus, 
Thomas Jensens Allé, 8000 Aarhus C. 
 
Der åbnes for registrering af adgangskort kl. 11:30, og der vil 
blive serveret et let måltid (stående servering) fra 11:30 til 
12:30.  
 
Der er ingen servering efter den ordinære generalforsamling. 
Arrangementet forventes afsluttet kl. 16:00. 
 

- o -  
 
Dagsorden 
 
1.  Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det 

forløbne år. 
 
2.  Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten. 

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2012 
godkendes. 

 
3.  Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold til 

den godkendte årsrapport. 
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 
2012. 

 
 Forslag om at årets resultat på EUR (933) mio. fordeles 

således: 
 
 Overførsel til reserve for nettoopskrivning  
 efter den indre værdis metode  EUR  (306) mio. 
 Udbytte  EUR  0  mio. 
 Overførsel til næste år  EUR  (627) mio. 
 
4. Valg til bestyrelsen. 
 
4.1  Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer. 
 I henhold til vedtægternes § 8, stk. 3 ledes selskabet af 

en bestyrelse bestående af fem til ti medlemmer valgt af 
generalforsamlingen. Herudover består bestyrelsen af de 
eventuelle medlemmer valgt af medarbejderne, jf. 
selskabslovens regler herom. 

 
 På tidspunktet for indkaldelsen til den ordinære 

generalforsamling er der opstillet ni kandidater. 
 
 Bestyrelsen foreslår, at der vælges otte 

bestyrelsesmedlemmer, idet bestyrelsens otte opstillede 
kandidater repræsenterer en bred international erfaring 
inden for virksomhedsledelse, og da bestyrelsens 
nuværende sammensætning og størrelse – otte 
medlemmer valgt af generalforsamlingen og fire 
medlemmer valgt af medarbejderne – sikrer en effektiv 
og hurtig beslutningsproces.  

4.2  Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelses-

medlemmer er på valg, og bestyrelsen foreslår genvalg 
af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelses-
medlemmer: Bert Nordberg, Carsten Bjerg, Eija 
Pitkänen, Jørgen Huno Rasmussen, Jørn Ankær 
Thomsen og Lars Josefsson.  

 
 Kurt Anker Nielsen og Håkan Eriksson har meddelt, at de 

ikke opstiller til genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af 
Henry Sténson og Henrik Andersen. 

 
 Aktionær Linvig Thyge Martin Pedersen Bech (Martin 

Bech) har meddelt, at han opstiller som kandidat til 
bestyrelsen. 

 
Bestyrelsen støtter ikke Linvig Thyge Martin Pedersen 
Bechs kandidatur. 
 

 Oplysninger om de opstillede kandidater kan findes på 
side 8-16 eller på vestas.dk/investor. 

 
5.  Godkendelse af bestyrelsens honorar. 
 
5.1 Godkendelse af bestyrelsens endelige honorar for 2012. 

I 2012 godkendte generalforsamlingen et årligt basis-
honorar for 2012 på EUR 43.606 og godkendte, at 
formanden modtager tredobbelt basishonorar, samt at 
næstformanden modtager dobbelt basishonorar for deres 
udvidede bestyrelsesopgaver.   
 
På grund af formandskabets uventede store arbejds-
byrde i 2012 foreslår bestyrelsen, at 2012-honoraret til 
formanden forøges med EUR 140.000 til i alt EUR 
270.818, og honoraret til næstformanden forøges med 
EUR 90.000 til i alt EUR 177.212.  
 
Udvalgshonoraret, som blev godkendt af general-
forsamlingen i 2012, forbliver uændret.  
 
Bestyrelsen foreslår endvidere, at selskabet kan afholde 
udenlandske sociale afgifter og tilsvarende afgifter, som 
opkræves af udenlandske myndigheder i relation til 
bestyrelses- eller udvalgshonoraret for det enkelte 
bestyrelsesmedlem.  
 

5.2 Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for 
2013. 

 
a) Bestyrelsen foreslår, at aflønningsniveauet for 2013 

er baseret på et uændret fast basishonorar på EUR 
43.606 pr. bestyrelsesmedlem. Formanden modtager 
tredobbelt basishonorar, mens næstformanden 
modtager dobbelt basishonorar for deres udvidede 
bestyrelsesopgaver.  

 

Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S
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Udover basishonoraret ydes der et udvalgshonorar 
på EUR 21.804 til bestyrelsesmedlemmer, der er 
medlem af et bestyrelsesudvalg, og udvalgs-
formændene modtager dobbelt udvalgshonorar for 
deres udvidede udvalgsopgaver.  

 
Selskabet kan endvidere afholde sociale afgifter og 
tilsvarende afgifter, som opkræves af udenlandske 
myndigheder i relation til bestyrelses- eller 
udvalgshonoraret for det enkelte bestyrelsesmedlem. 
Den endelige aflønning for 2013 vil blive fremlagt for 
generalforsamlingen i 2014 til endelig godkendelse. 

 
b) Aktionær Uni Chemical Partner ApS, Danmark, har 

fremsat følgende separate forslag, der ikke støttes af 
bestyrelsen: 

Bestyrelsens honorar og øvrige ydelser nedsættes 
med 15 pct. beregnet ud fra niveauet i 2012 – som 
vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2012. 

 
6.  Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

 
7.  Forslag fra bestyrelsen og aktionærer. 
 
Forslag fra bestyrelsen: 
 
7.1 Ændring af vedtægterne i relation til bemyndigelse til 

forhøjelse af selskabskapitalen. 
Erhvervsstyrelsen ændrede i 2012 praksis vedrørende 
bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen med 
eller uden fortegningsret. På den baggrund er det formelt 
nødvendigt at opdele den nuværende bemyndigelse i 
vedtægternes § 3, stk. 1 i to separate bemyndigelser.  
 
Bestyrelsen foreslår derfor, at den eksisterende 
bemyndigelse opdeles i to. Forslaget om opdeling af 
bemyndigelsen betyder, at der fremover vil være én 
bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabs-
kapitalen med 10 pct. af selskabskapitalen, svarende til 
nominelt DKK 20.370.410 med fortegningsret for 
aktionærerne – og én bemyndigelse til bestyrelsen til at 
forhøje selskabskapitalen med 10 pct. af selskabs-
kapitalen, svarende til nominelt DKK 20.370.410 uden 
fortegningsret for aktionærerne. De to bemyndigelser kan 
tilsammen maksimalt udnyttes for nominelt DKK 
20.370.410.  
 
Endvidere foreslår bestyrelsen, at de to bemyndigelser 
forlænges, således at de gives for en femårig periode.  
 

Vedtægternes § 3 får herefter følgende ordlyd: 
 
”§ 3, stk. 1 
a) Bestyrelsen er bemyndiget til af én eller flere gange at 
forhøje selskabskapitalen med i alt nominelt DKK 
20.370.410 (20.370.410 stk.) med fortegningsret for 
selskabets eksisterende aktionærer (kapitalejere) ved 
udstedelse af nye aktier (kapitalandele). 
 
Bemyndigelsen gælder indtil den 1. marts 2018. 

 
 b) Bestyrelsen er bemyndiget til af én eller flere gange at 

forhøje selskabskapitalen med i alt nominelt DKK 
20.370.410 (20.370.410 stk.) uden fortegningsret for 
selskabets eksisterende aktionærer (kapitalejere) ved 
udstedelse af nye aktier (kapitalandele). Tegningskursen 
for de nye aktier (kapitalandele) skal mindst svare til 
markedsværdien. 
 
Bemyndigelsen gælder indtil den 1. marts 2018. 

 
c) Bestyrelsens bemyndigelse efter punkt a og b kan 
tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye 
aktier (kapitalandele) med en samlet nominel værdi på 
DKK 20.370.410. Forhøjelse af selskabets kapital kan 
ske ved kontant indbetaling, ved betaling i andre værdier 
end kontanter, ved konvertering af gæld eller ved 
udstedelse af fondsaktier. 
 
§ 3, stk. 2 
For kapitaludvidelser i medfør af § 3, stk. 1 gælder, at de 
nye aktier (kapitalandele) skal lyde på navn og være 
noteret i selskabets ejerbog. Aktierne (kapitalandelene) 
er omsætningspapirer og skal i øvrigt i enhver 
henseende være stillet som hidtidige aktier (kapital-
andele), herunder med hensyn til indløselighed og 
indskrænkninger i omsættelighed. De nye aktier 
(kapitalandele) giver ret til udbytte fra det tidspunkt, 
bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår 
der følger efter kapitalforhøjelsen. 
 
I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for 
kapitalforhøjelser, der gennemføres i henhold til 
bemyndigelserne i § 3, stk. 1.” 
 

7.2  Ændring af vedtægterne i relation til selskabets 
tegningsregel. 
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 10, stk. 1 
ændres således, at selskabet fremover kan tegnes af 
“den administrerende direktør i forening med et andet 
direktionsmedlem” i stedet for af “to direktions-
medlemmer i forening”. 
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Vedtægternes § 10, stk. 1 får herefter følgende ordlyd: 
 

”Selskabet tegnes af (i) den administrerende direktør i 
forening med et andet direktionsmedlem, (ii) et 
direktionsmedlem i forening med bestyrelsens formand 
eller næstformand, (iii) et direktionsmedlem i forening 
med to bestyrelsesmedlemmer eller (iv) den samlede 
bestyrelse.” 

 
7.3  Godkendelse af selskabets vederlagspolitik for 

bestyrelse og direktion. 
Bestyrelsen indstiller den af bestyrelsen reviderede og 
vedtagne vederlagspolitik for Vestas Wind Systems A/S’ 
bestyrelse og direktion til godkendelse. Forslaget til 
vederlagspolitikken kan findes på side 17-19 og på 
vestas.dk/investor. 
 

7.4  Godkendelse af selskabets overordnede retningslinjer for 
incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. 
Bestyrelsen indstiller de af bestyrelsen reviderede og 
vedtagne overordnede retningslinjer for incitaments-
aflønning af Vestas Wind Systems A/S’ bestyrelse og 
direktion til godkendelse. Forslaget til retningslinjerne kan 
findes på side 20-21 og på vestas.dk/investor. 
 

7.5  Fornyelse af bemyndigelse til selskabets erhvervelse af 
egne aktier. 
Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyn-
digelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling 
at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til 10 
pct. af selskabskapitalen. Selskabets samlede 
beholdning af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen 
må dog ikke overstige 10 pct. af selskabskapitalen. 
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelses-
tidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede 
lukkekurs med mere end 10 pct. 

 
Forslag fra aktionærer: 
 
7.6  Aktionær Deminor International SCRL/CVBA, Belgien, 

har fremsat forslag til generalforsamlingen om, at der 
gennemføres en granskning ved en uafhængig 
granskningsmand.  

 
Nærmere detaljer om forslaget kan findes på side 22-24 
og på vestas.dk/investor. 
 
Bestyrelsen anbefaler aktionærerne at stemme imod 
forslaget om granskning, idet dette vedrører forhold, der 
enten allerede er fuldt belyst eller i øvrigt i forvejen 
undersøges af bestyrelsen. Yderligere undersøgelser vil 
efter bestyrelsens opfattelse være unødvendige og blot 
vanskeliggøre bestyrelsens arbejde og påføre selskabet 
unødvendige omkostninger. Supplerende oplysninger 
kan findes på vestas.dk/investor. 

7.7 Aktionær Uni Chemical Partner ApS, Danmark, har 
fremsat følgende forslag, der ikke støttes af bestyrelsen: 

 
a) Det henstilles til bestyrelsen for Vestas Wind 

Systems A/S, at der placeres et ansvar for den 
negative udvikling af selskabet, hvilken hovedsagelig 
tilskrives den nuværende administrerende direktør 
Ditlev Engels manglende forudseenhed og omhu. 
Ditlev Engel anses som en hindring for den videre 
positive udvikling af Vestas, og skyldig i etablering og 
nu nødvendigheden af den store nedskrivning af 
selskabets aktiver. 

 
b) Bestyrelsen opfordres til at forhandle nedsættelse af 

gage og ydelser til selskabets administrerende 
direktør Ditlev Engel med 50 pct. 

 
c) Bestyrelsen opfordres til at forhandle nedsættelse af 

gage og ydelser til øvrige ansatte i Vestas-koncernen 
med 15 pct. af nuværende gager og ydelser. 

 
8.  Eventuelt. 
 
 
 
Aarhus, den 25. februar 2013 
 
 
Vestas Wind Systems A/S 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Bert Nordberg 
Bestyrelsesformand  
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Vedtagelseskrav 
Vedtagelse af dagsordnens punkt 7.1 og 7.2 om ændring af 
vedtægterne skal tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne 
stemmer, som af den repræsenterede kapital på den ordinære 
generalforsamling. De øvrige punkter kræver simpel majoritet. 
Såfremt dagsordnens punkt 7.6 om granskning ikke vedtages 
ved simpel majoritet, men aktionærer, der ejer mindst 25 pct. 
af selskabskapitalen, stemmer for forslaget kan en aktionær 
senest fire uger efter generalforsamlingens afholdelse anmode 
skifteretten på selskabets hjemsted om at udnævne en 
granskningsmand.  
 
Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret 
Selskabets selskabskapital på nominelt DKK 203.704.103 er 
fordelt på aktier à DKK 1 og/eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. 
 
Registreringsdatoen er torsdag den 14. marts 2013. 
Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på 
registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på den 
ordinære generalforsamling, samt til at afgive fuldmagt eller 
brevstemme. De aktier, den enkelte aktionær besidder på 
registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af 
aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen på 
registreringsdatoen samt meddelelser om ejerforhold, som 
selskabet har modtaget på denne dato med henblik på 
indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i 
ejerbogen.  
 
Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har 
løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.  
 
Adgangskort 
Aktionærer, der ønsker at deltage på den ordinære general-
forsamling, skal anmode om adgangskort senest fredag den 
15. marts 2013. Adgangskort kan bestilles via Vestas’ 
InvestorPortal på vestas.dk/investor (ved anvendelse af 
CVR/CPR-nummer eller VP-referencenummer) eller ved 
indsendelse af tilmeldingsblanketten, der kan downloades fra 
vestas.dk/investor.  
 
Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes og sendes til 
VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 
4040, 2300 København S (fax: +45 4358 8867 eller scannet 
version til vpinvestor@vp.dk), og være VP Investor Services 
A/S i hænde inden fristens udløb. 
 
Fuldmagt 
Aktionærer kan senest fredag den 15. marts 2013 afgive 
fuldmagt. Fuldmagten kan afgives elektronisk via Vestas’ 
InvestorPortal på vestas.dk/investor (kræver elektronisk 
adgangskode) eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, 
der kan downloades fra vestas.dk/investor.  
 

Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og 
underskrevne blanket være VP Investor Services A/S i hænde 
inden fristens udløb, jf. postadresse/e-mail-adresse/faxnr. 
ovenfor. 
 
I henhold til dansk lovgivning er en fuldmagt udstedt til 
bestyrelsen til brug på generalforsamlingen kun gyldig, hvis 
den er skriftlig og underskrevet (eller afgivet via udvalgte it-
systemer) samt dateret efter den 21. marts 2012 (det vil sige et 
år før den ordinære generalforsamling i 2013). 
 
Brevstemme 
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest onsdag den 
20. marts 2013. Brevstemmen kan afgives via Vestas’ 
InvestorPortal på vestas.dk/investor (kræver elektronisk 
adgangskode) eller ved brug af brevstemmeblanketten, der 
kan downloades fra vestas.dk/investor.  
 
Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og 
underskrevne blanket være VP Investor Services A/S i hænde 
inden fristens udløb den 20. marts 2013, jf. postadresse/e-
mail-adresse/faxnr. ovenfor. 
 
Navnenotering af aktier 
Opmærksomheden henledes på, at selskabets aktier er 
navneaktier, hvorfor aktionærernes udøvelse af deres 
rettigheder, herunder afgivelse af fuldmagt eller brevstemme, 
er betinget af, at den pågældende aktionærs beholdning af 
aktier er noteret på navn på registreringsdatoen, eller at 
aktionæren rettidigt har meddelt og dokumenteret sit ejerskab 
med henblik på indførsel i ejerbogen. 

Aktionærer der ønsker at udnytte deres rettigheder opfordres 
derfor til i god tid inden generalforsamlingen at kontakte egen 
depotbank med henblik på at sikre korrekt og tilstrækkelig 
navnenotering. 
 
Spørgsmål fra aktionærerne 
Aktionærer kan frem til datoen for den ordinære 
generalforsamling stille spørgsmål til dagsordnen eller til 
dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig 
henvendelse til Vestas Wind Systems A/S, Hedeager 44, 8200 
Aarhus N, att.: bestyrelsessekretariatet eller via e-mail til 
vestasAGM@vestas.com.  
 
Musikhuset Aarhus 
Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt i Musikhuset 
Aarhus’ Store Sal og vises på storskærm i Symfonisk Sal. 
 
Adgang til den ordinære generalforsamling 
Der åbnes for registrering af adgangskort kl. 11.30. 
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Elektronisk afstemning 
På den ordinære generalforsamling vil der blive anvendt 
elektronisk stemmeudstyr – e-voter – når der skal stemmes. E-
voteren vil blive udleveret i forbindelse med registrering af 
adgangskort. Det elektroniske stemmeudstyr skal afleveres 
igen efter den ordinære generalforsamling. 
 
Tilmeldte aktionærer vil stadig modtage stemmesedler og 
adgangskort fra VP Investor Services A/S. Der kan være 
situationer, hvor stemmesedlerne skal bruges i stedet for det 
elektroniske stemmeudstyr. Husk derfor at medbringe både 
stemmesedler og adgangskort.  
 
Tolkning 
Den ordinære generalforsamling afholdes på dansk. Engelsk-
talende deltagere kan ved indgangen til generalforsamlingen 
anmode om at få udleveret tolkeudstyr, som vil kunne 
anvendes i Store Sal. 
 
Bestyrelsesformanden aflægger bestyrelsens beretning på 
engelsk, men en tolkning til dansk vil kunne høres i Symfonisk 
Sal.  
 
Yderligere oplysninger om den ordinære generalforsamling 
På vestas.dk/investor findes yderligere oplysninger, herunder 
årsrapporten for 2012, indkaldelsen (dagsorden/de 
fuldstændige forslag), det samlede antal aktier og stemme-
rettigheder på datoen for indkaldelsen, tilmeldingsblanketten, 
fuldmagtsblanketten og brevstemmeblanketten samt forslag til 
vedtægter, vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for 
incitamentsaflønning.  
 
Fra mandag den 25. februar 2013 til og med torsdag den 21. 
marts 2013 er oplysningerne tillige fremlagt til gennemsyn for 
aktionærerne på selskabets hovedkontor i Aarhus. 

Vestas' InvestorPortal 
– en service til Vestas' navnenoterede aktionærer 
 
Tilmelding til den ordinære generalforsamling 

1) Log ind på InvestorPortalen. Link findes på 
vestas.dk/investor. 

2) Vælg menupunktet ”Tilmelding”. 
3) Vælg om du ønsker at benytte CPR/CVR-nummer 

eller VP-referencenummer. 
4) Vælg på listen – ”Afgiv tilmelding”. 
5) Angiv om du ønsker at deltage med rådgiver og skriv 

rådgivers navn. 
6) Klik på knappen ”Tilmeld”. 

 
Din tilmelding er nu registreret, og du modtager en kvittering. 
 
Stem på forhånd 
Såfremt du ikke kan deltage personligt på den ordinære 
generalforsamling, men alligevel ønsker at anvende din 
stemmeret, har du mulighed for at stemme via 
fuldmagtsblanketten eller brevstemmeblanketten, som kan 
downloades fra vestas.dk/investor. 
 
Hvis du har en NemID eller en VP-ID adgang, kan du også 
stemme eller afgive fuldmagt via InvestorPortalen. Dette gøres 
på følgende måde: 
 

1) Log ind på InvestorPortalen. Link findes på 
vestas.dk/investor. 

2) Vælg i menuen til venstre ”Fuldmagt/Brevstemme”. 
3) Vælg den type af fuldmagt eller brevstemme, du 

ønsker at afgive. 
Du kan vælge at give bestyrelsen fuldmagt til at 
stemme for dig i overensstemmelse med 
bestyrelsens angivne anbefalinger (fuldmagt til 
bestyrelsen), lade en tredjemand fx en anden 
investor eller rådgiver stemme for dig (fuldmagt til 
tredjemand) eller selv instruere om din stemme på 
forhånd på de enkelte dagsordenspunkter 
(instruktionsfuldmagt). Du kan også afgive 
brevstemme (brevstemme). 

4) Klik på knappen ”Næste”. 
5) Udfyld fuldmagts-/brevstemmeformularen. 
6) Accepter vilkår for afgivelse af fuldmagt/brevstemme. 
7) Klik på knappen ”Videre” eller ”Afgiv brevstemme”. 
8) Herefter bliver du bedt om at identificere dig igen på 

samme vis som ved log-in. 
 
Din fuldmagt/brevstemme er nu afgivet, og du modtager en 
kvittering.   
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Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Det er i vedtægterne for Vestas Wind Systems A/S fastsat, at 
bestyrelsen skal bestå af fem til ti medlemmer, der vælges af 
generalforsamlingen for et år ad gangen.  
 
Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan 
indstilles til valg af aktionærerne eller af bestyrelsen. 
 
Rekrutteringskriterier 
I forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer på 
generalforsamlingen foranlediger den afgående bestyrelse ved 
indstilling af kandidater til bestyrelsesvalget, at 
generalforsamlingen har mulighed for at sammensætte en 
fortsættende bestyrelse. 
 
Ved indstilling af bestyrelseskandidater tilstræber bestyrelsen, 
at der kan sammensættes en bestyrelse, der: 
 

 kan handle uafhængigt af særinteresser, 
 repræsenterer en balance mellem kontinuitet og 

fornyelse, 
 er tilpasset selskabets situation, og 
 har brancheindsigt samt de forretningsmæssige og 

finansielle kompetencer, som er nødvendige for, at 
bestyrelsen kan varetage sine opgaver på den bedst 
mulige måde. 

 
Bestyrelsen anvender ekstern hjælp til søgeproces og 
vurdering af de profiler og kvalifikationer, der konkret er behov 
for med henblik på at supplere den ekspertise, som afspejles i 
den samlede sammensætning af bestyrelsen. 

Oplysninger om de opstillede kandidater 
Af de følgende sider fremgår hvilke kompetencer samt 
ledelseshverv i andre danske og udenlandske selskaber og 
organisationer, bestyrelseskandidaterne har oplyst at have. 
 
Der er ikke personsammenfald mellem storaktionærer, 
direktion og de opstillede kandidater. Ingen – hverken tidligere 
eller nuværende – direktører er opstillet som kandidater til 
bestyrelsen.  
 
Selskabets vedtægter indeholder ikke en begrænsning af, hvor 
mange gange et medlem kan genvælges til bestyrelsen. Det er 
bestyrelsens opfattelse, at anciennitet ikke i sig selv er et 
afgørende kriterium, men at lang anciennitet og dermed stor 
erfaring i høj grad kan være til fordel for selskabet. 
 
Bestyrelsen vurderer, at de af bestyrelsen opstillede 
kandidater repræsenterer en bred international erfaring inden 
for virksomhedsledelse. Ved udpegning af nye kandidater 
indgår blandt andet køn og alder som et kriterium, dog således 
at man ikke går på kompromis med de øvrige 
rekrutteringskriterier. Set i lyset af selskabets udviklingsforløb 
og forventninger til fremtidig vækst har kontinuitet i 
bestyrelsessammensætningen været en stor fordel for 
selskabet, og bestyrelsen vurderer, at der fortsat er behov 
herfor. 
  

Punkt 4.2: Valg af medlemmer til bestyrelsen
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Position i Vestas Wind Systems A/S 
Formand for selskabets bestyrelse siden 2012. Indtrådt i 
bestyrelsen marts 2012.  
 
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af 
uafhængighed.1 
 
Er af bestyrelsen udpeget som formand for nominerings- & 
kompensationsudvalget.  
 
Aktiebeholdning 
Vestas-aktiebeholdning pr. 25. februar 2013: 10.000 aktier.   
 
Kompetencer 
Uddannelse  
1985-1986  Kurser i International administration, 

markedsføring og økonomi,  
INSEAD-universitet (Frankrig) 

1979-1980  Ingeniør i den svenske marine, Berga (Sverige) 
1976-1979  Elektroingeniør (Sverige) 
 
Tidligere ansættelser  
2009-2012  President & CEO,  

Sony Mobile Communications AB (Sverige) 
2008-2009  Chef for Ericsson Silicon Valley, 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (USA) 
2004-2008  Executive Vice President for salg og marketing, 

LM Ericsson Group (Sverige) 
2003-2004  Senior Vice President for koncernfunktionen salg 

og marketing, LM Ericsson Group (Sverige) 
2002-2003  Chef for Business Unit Systems, 

LM Ericsson Group (Sverige) 
2001-2002  Chef for Business Unit Global Services, 

LM Ericsson Group (Sverige) 
2000-2004  Executive Vice President for divisionen Global 

Services, LM Ericsson Group (Sverige) 
1999-2000  Executive Vice President for Ericsson Services, 

LM Ericsson Group (Sverige) 

                                                            
1 Komitéen for god Selskabsledelses definition af begrebet uafhængighed, se 
vestas.dk/investor/selskabsledelse/bestyrelse. 

 
 
1996-2000  Chef for Enterprise Services, 

LM Ericsson Group (Sverige) 
1980-1996  Forskellige ledelsespositioner i Digital Equipment 

Corporation og Data General Corp (Sverige) 
 
Særlige kompetencer 
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er 
væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: 
Indgående kendskab til omstrukturering, infrastruktur og 
serviceforretninger samt adskillige års international 
forretningserfaring og viden om udviklingsmarkeder. 
 
Ledelseshverv 
Medlem af bestyrelsen i: BlackBerry Inc. (Canada), NOTE AB 
(Sverige) og Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (Sverige). 
 
Tillidshverv 
Medlem af: HP Communications, Media & Entertainment 
Board of Industry Advisors (USA) og NOTE AB’s 
Remuneration Committee (Sverige).  
 
Repræsentant for: Det Sydsvenske Handelskammer (Sverige).  
  

 

Bert Nordberg 
Født: 23. marts 1956  
Nationalitet: Svensk  
Bosiddende: Sverige  
Stilling: Direktør  
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Position i Vestas Wind Systems A/S 
Indtrådt i bestyrelsen marts 2011 og genvalgt i 2012.  
 
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af 
uafhængighed. 
 
Er af bestyrelsen valgt som medlem af teknologi- & 
produktionsudvalget. 
 
Aktiebeholdning 
Vestas-aktiebeholdning pr. 25. februar 2013: 1.831 aktier. 
 
Kompetencer 
Uddannelse 
1984-1985  ACPMM ved Cambridge Universitetet (England) 
1983  Akademiingeniør,  

Danmarks Ingeniør Akademi (Danmark) 
 
Tidligere ansættelser 
2006-2007  Fungerende koncernchef, 

Grundfos Management A/S (Danmark) 
2003-2006  Viceadministrerende direktør, 

Grundfos Management A/S (Danmark) 
2000-2003  Koncerndirektør for Produktion & Logistik, 

Grundfos Management A/S (Danmark) 
1997-2000  Direktør for International Produktion, 

Grundfos Management A/S (Danmark) 
1994-1997  Produktlinjedirektør, Danfoss A/S (Danmark) 
1989-1994  Fabrikschef, Danfoss A/S (Danmark) 
1985-1989  Projektleder, Danfoss A/S (Danmark) 
1983-1984  Turnusingeniør, Danfoss A/S (Danmark) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Særlige kompetencer 
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er 
væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: 
Indgående kendskab til ledelse af en international koncern 
herunder særlig viden om R&D, produktion og strategisk 
ledelse. 
 
Ledelseshverv 
Formand for bestyrelsen i: Grundfos China Holding Co., Ltd. 
(Kina), Grundfos Holding AG (Schweiz), Grundfos New 
Business A/S (Danmark) og Grundfos Pumps (Shanghai) Co., 
Ltd. (Kina). 
 
Næstformand for bestyrelsen i: Rockwool International A/S 
(Danmark). 
 
Medlem af bestyrelsen i: Grundfos Finance A/S (Danmark). 
 
Tillidshverv 
Formand for: Fornyelsesfonden (Danmark). 
 
Medlem af: Forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for 
Dansk Industri (Danmark) og bestyrelsen for 
Provinsindustriens Arbejdsgiverforening (Danmark). 
  

 

Carsten Bjerg 
Født: 12. november 1959 
Nationalitet: Dansk 
Bosiddende: Danmark 
Stilling: Administrerende 
direktør for Grundfos 
Holding A/S (Danmark) og 
koncernchef for Grundfos-
koncernen 2007-. 
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Position i Vestas Wind Systems A/S 
Indtrådt i bestyrelsen marts 2012.  
 
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af 
uafhængighed og revisorlovens definition af revisionsudvalgs-
medlemmers uafhængighed2. 
 
Er af bestyrelsen valgt som medlem af revisionsudvalget.  
 
Aktiebeholdning 
Vestas-aktiebeholdning pr. 25. februar 2013: 500 aktier.   
 
Kompetencer  
Uddannelse  
1981-1987    Kandidatgrad i fødevaremikrobiologi fra fakultet 

for jordbrug, Helsinki Universitet (Finland)  
       
Tidligere ansættelser  
2008-2011  Senior Vice President, bæredygtighed, 

Stora Enso (Finland) 
2005-2008  Vice President, kommunikation for 

bæredygtighed og CSR, Stora Enso (Finland) 
2002-2005  Vice President, CSR, Stora Enso (Finland) 
1999-2002  Vice President og chef for bæredygtig udvikling, 

Danisco A/S (Danmark) 
1987-1999  Forskellige ledelsespositioner hos Cultor and 

Genencor International (Finland) 
 

                                                            
2 Revisorlovens definition af begrebet uafhængighed se 
vestas.dk/investor/selskabsledelse/bestyrelseskomitéer/revisionsudvalg. 

 
 
Særlige kompetencer 
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er 
væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: 
Stor international erfaring med udvikling og implementering af 
globale strategier for bæredygtighed i internationale 
virksomheder. 
  

 

Eija Pitkänen 
Født: 23. april 1961  
Nationalitet: Finsk  
Bosiddende: Finland  
Stilling: Vice President og 
chef for Corporate 
Responsibility, 
Telia Sonera (Sverige) 
2011-. 
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Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af 
uafhængighed.  
 
Aktiebeholdning 
Vestas-aktiebeholdning pr. 25. februar 2013: 1.250 aktier. 
 
Kompetencer 
Uddannelse  
1993-1997 Cand.jur., Aarhus Universitet (Danmark) 
1988-1992 HD i udenrigshandel,  

Aarhus Handelshøjskole (Danmark) 
 
Tidligere ansættelser  
2009-2011  Country Manager, ISS A/S (England) 
2005-2009  Chief Financial Officer, ISS A/S (England) 
2004-2005  Executive Vice President og International 

Business Director for Northern Europe, ISS A/S 
(England, Finland, de baltiske lande og Rusland) 

2002-2004  Leder af Group Treasury og medlem af 
koncernledelsen, ISS A/S (Danmark) 

2001-2002  Senior Vice President, ISS A/S (Danmark) 
2000-2001  Vice President og Treasurer, ISS A/S (Danmark) 
1995-2000 Director Corporate Clients, Jyske Markets, Jyske 

Bank A/S (Danmark) 
1986-1995 Forskellige positioner hos Jyske Bank A/S og 

Sparekassen SDS (Danmark) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Særlige kompetencer 
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt vil være 
væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: 
Indgående kendskab til økonomi og kapitalmarkeder, 
international forretningserfaring herunder restrukturering og 
strategisk ledelse af internationale selskaber. 
 
Ledelseshverv 
Formand for bestyrelsen i: ISS Capital A/S (Danmark), ISS 
Finans A/S (Danmark), ISS Holding France A/S (Danmark), 
ISS Lending A/S (Danmark) og ISS Venture A/S (Danmark). 
 
Medlem af bestyrelsen i: ISS Global A/S (Danmark) og ISS 
Global Management A/S (Danmark). 
 
Tillidshverv 
Medlem af: Investeringskomiteen i Maj Invest Equity 4 K/S. 
 
 
  

 

Henrik Andersen 
Født: 31. december 1967 
Nationalitet: Dansk  
Bosiddende: Danmark 
Stilling: Group Chief 
Financial Officer, ISS A/S 
(Danmark) 2011-. 
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Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af 
uafhængighed.  
 
Aktiebeholdning 
Vestas-aktiebeholdning pr. 25. februar 2013: 9.000 aktier. 
 
Kompetencer 
Uddannelse  
1982 Kaptajn for logistiktropperne,  

Army Logistic College (Sverige) 
1979  Officer,  

Det svenske kongelige krigsakademi (Sverige) 
1977  Jura, statskundskab, sociologi og psykologi, 

Linköpings universitet (Sverige) 
 
Tidligere ansættelser  
2002-2011 Senior Vice President for Corporate 

Communication, LM Ericsson Group (Sverige) 
1998-2002 Senior Vice President SAS Group 

Communications, Scandinavian Airlines (Sverige) 
1995-1998 Senior Vice President for Corporate 

Communications, Volvo Car Corporation (Sverige) 
1994-1995 Vice President for Corporate Communications,  

Saab Aircraft AB (Sverige) 
1993-1994 Vice President for Automotive Communication,  

AB Volvo (Sverige) 
1989-1993 Director for Corporate Communications and 

Marketing, Volvo Aero Corporation (Sverige) 
1986-1988 President og Managing Director,  

Expressklipp AB (Sverige) 
1984-1986 Manager for Media Relations,  

Saab Aircraft AB (Sverige) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Særlige kompetencer 
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt vil være 
væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: 
Mere end 20 års erfaring fra ledelsesarbejde i globale 
virksomheder og omfattende erfaring med kommunikation med 
medier, kapitalmarkeder og internationale offentlige 
anliggender. Desuden erfaring fra industrielle turnaround- 
processer og krisestyring. 
 
Ledelseshverv 
Formand for bestyrelsen i: Dagens Samhälle (Sverige). 
 
Medlem af bestyrelsen i: Sodexo AB (Sverige) og Stonghold 
Invest AB (Sverige). 
 
Tillidshverv 
Formand for bestyrelsen i: Det svenske parti Moderaterna i 
Stokholm (Sverige). 
 
 
  

 

Henry Sténson 
Født: 10. juni 1955 
Nationalitet: Svensk  
Bosiddende: Sverige 
Stilling: Partner hos 
Brunswick Group (Sverige) 
2011-. 
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Position i Vestas Wind Systems A/S 
Indtrådt i bestyrelsen januar 1998 og genvalgt siden, senest i 
2012.  
 
Opfylder ikke Komitéen for god Selskabsledelses definition af 
uafhængighed, idet han har været medlem af bestyrelsen i 
mere end 12 år. 
 
Er af bestyrelsen valgt som medlem af nominerings- & 
kompensationsudvalg. 
 
Aktiebeholdning 
Vestas-aktiebeholdning pr. 25. februar 2013: 2.935 aktier. 
 
Kompetencer 
Uddannelse 
1980  Lich.tech.,  

Danmarks Tekniske Højskole (Danmark) 
1977  HD i organisation, 

Handelshøjskolen i København (Danmark) 
1976  Civilingeniør, byggelinjen, 

Danmarks Tekniske Højskole (Danmark) 
 
Tidligere ansættelser 
2000-2003  Direktør og medlem af Group Management, 

Veidekke ASA (Norge) 
1988-2003  Adm. direktør, Hoffmann A/S (Danmark) 
1986-1988  Udlandsdirektør,  

H. Hoffmann & Sønner A/S (Danmark) 
1983-1986  Afdelingsleder,  

H. Hoffmann & Sønner A/S (Danmark) 
1982-1983  Leder af erhvervsbyggeri i 

Chr. Islef & Co. A/S (Danmark) 
1979-1982  Projektleder, A. Jespersen & Søn A/S (Danmark) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Særlige kompetencer 
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er 
væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: 
Indgående kendskab til ledelse af en international og 
børsnoteret koncern samt optimering af produktionsprocesser. 
 
Ledelseshverv 
Formand for bestyrelsen i: 11 datterselskaber i FLSmidth-
koncernen, Lundbeckfonden (Danmark) og Lundbeckfond 
Invest A/S (Danmark). 
 
Næstformand for bestyrelsen i: Cembrit Holding A/S 
(Danmark) og Tryghedsgruppen SMBA (Danmark). 
 
Medlem af bestyrelsen i: Bladt Industries A/S (Danmark), Tryg 
A/S (Danmark) og Tryg Forsikring A/S (Danmark). 
 
Tillidshverv 
Medlem af: Hovedbestyrelsen for Dansk Industri (Danmark), 
bestyrelsen for Industriens Arbejdsgivere i København 
(Danmark) og Repræsentantskabet for Tryghedsgruppen 
(Danmark). 
 
 
  

 

Jørgen Huno Rasmussen
Født: 25. juni 1952 
Nationalitet: Dansk 
Bosiddende: Danmark 
Stilling: Administrerende 
koncerndirektør, FLSmidth 
& Co. A/S (Danmark) 2004-.
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Position i Vestas Wind Systems A/S 
Indtrådt i bestyrelsen april 2004 og genvalgt siden, senest i 
2012.  
 
Opfylder ikke Komitéen for god Selskabsledelses definition af 
uafhængighed og revisorlovens definition af revisionsudvalgs-
medlemmers uafhængighed grundet tilknytning til en af de 
advokatvirksomheder, som er rådgiver for selskabet. 
 
Er af bestyrelsen valgt som medlem af nominerings- & 
kompensationsudvalget og revisionsudvalget. 
 
Aktiebeholdning 
Vestas-aktiebeholdning pr. 25. februar 2013: 2.500 aktier. 
 
Kompetencer 
Uddannelse 
1970  Cand.jur., Københavns Universitet (Danmark) 
 
Tidligere ansættelser 
1970-1974  Dommerfuldmægtig og advokatfuldmægtig 

(Danmark) og advokat i 1974 
 
Særlige kompetencer 
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er 
væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: 
Indgående kendskab til juridiske forhold internationalt og 
nationalt herunder selskabs- og børsret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ledelseshverv 
Formand for bestyrelsen i: Aida A/S (Danmark), Aktieselskabet 
Schouw & Co. (Danmark), Carlsen Byggecenter Løgten A/S 
(Danmark), Carlsen Supermarked Løgten A/S (Danmark), 
Danish Industrial Equipment A/S (Danmark), DB 2001 A/S 
(Danmark), Den Professionelle Forening Danske Invest 
Institutional (Danmark), F.M.J. A/S (Danmark), Fibertex 
Nonwovens A/S (Danmark), Fibertex Personal Care A/S 
(Danmark), Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional 
(Danmark), GAM Holding A/S (Danmark), GAM Wood A/S 
(Danmark), Givesco A/S (Danmark), Investeringsforeningen 
Danske Invest (Danmark), Investeringsforeningen Danske 
Invest AlmenBolig (Danmark), Investeringsforeningen Danske 
Invest Select (Danmark), Kildebjerg Ry A/S (Danmark), Løgten 
Midt A/S (Danmark), Martin Professional A/S (Danmark), 
Placeringsforeningen Profil Invest (Danmark), Schouw & Co. 
Finans A/S (Danmark), Specialforeningen Danske Invest 
(Danmark), Søndergaard Give A/S (Danmark) og Th. C. 
Carlsen, Løgten A/S (Danmark). 
 
Medlem af bestyrelsen i: ASM Foods AB (Sverige), Biomar 
Group A/S (Danmark), Carletti A/S (Danmark), Dan Cake A/S 
(Danmark), Danske Invest Management A/S (Danmark), 
Develvo Products A/S (Danmark), Ejendomsselskabet 
Blomstervej 16 A/S (Danmark), Givesco Bakery A/S 
(Danmark), Hydra-Grene A/S (Danmark), Hydra-Grene 
Holding A/S (Danmark) og P. Grene A/S (Danmark). 
 
Tillidshverv 
Formand for: Direktør Svend Hornsylds Legat (Danmark).  
 
Næstformand for: Jens Eskildsen og hustru Mary Antonie 
Eskildsen Mindefond (Danmark). 
 
Medlem af: Købmand Th. C. Carlsens Mindefond (Danmark).

 

Jørn Ankær Thomsen
Født: 17. maj 1945 
Nationalitet: Dansk 
Bosiddende: Danmark 
Stilling: Advokat, Gorrissen 
Federspiel (Danmark) 1976-
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Position i Vestas Wind Systems A/S 
Næstformand for selskabets bestyrelse siden 2012. Indtrådt i 
bestyrelsen marts 2012.  
 
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af 
uafhængighed. 
 
Er af bestyrelsen udpeget som formand for teknologi- & 
produktionsudvalget.  
 
Aktiebeholdning 
Vestas-aktiebeholdning pr. 25. februar 2013: 2.000 aktier.  
 
Kompetencer 
Uddannelse  
1990  International Advanced Management Programme 

(IAMP) (Schweiz) 
1984-1985  Kandidatgrad i virksomhedsøkonomi, 

Uppsala Universitet (Sverige) 
1973-1977  Kandidatgrad fra School of Engineering Physics,  

Chalmers Tekniske Universitet (Sverige) 
       
Tidligere ansættelser  
2004-2011  President,  

Sandvik Mining and Construction (Sverige) 
2003-2004  President,  

Siemens Industrial Turbines AB (Sverige) 
1999-2003  President, ALSTOM Power Sweden AB (Sverige) 
1977-1999  Forskellige ledelsespositioner hos ABB (Sverige) 

 

 
 
Særlige kompetencer 
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt vil være 
væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: 
Indgående kendskab til udviklings-, produktions- og 
teknologimæssige forhold samt ledelse af internationale 
virksomheder.  
 
Ledelseshverv 
Medlem af bestyrelsen i: Wärtsilä Oyj Abp (Finland).

 

Lars Josefsson 
Født: 31. maj 1953 
Nationalitet: Svensk 
Bosiddende: Sverige 
Stilling: Uafhængig 
konsulent  
 

  



 
Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S’ ordinære generalforsamling | 16  

 

 

 
 
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af 
uafhængighed. 
 
Aktiebeholdning 
Vestas-aktiebeholdning pr. 25. februar 2013: 86.947 aktier.3   
 
Kompetencer 
Uddannelse  
2012-2013 Under uddannelse til pilot (Danmark) 
 
Tidligere ansættelser  
2006-2012 Deltids IT-chef, CC&CO A/S (Danmark) 
1970-1989  IT konsulent, Bang & Olufsen A/S –  

Expo Competence (Danmark) 
 
Særlige kompetencer 
Har følgende særlige kompetencer, som kandidaten selv 
vurderer vil være væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas 
Wind Systems A/S: Implementering af produktivitets-
forbedrende processer i administration, logistik og produktion. 
Rådgivning i IT-, infrastruktur og produktionsprocesser. 

                                                            
3 Det angivne antal aktier omfatter både egne og nærtståendes samlede aktiebeholdning. 

 

 
 
  

 

Linvig Thyge Martin 
Pedersen Bech  
Født: 21. august 1948  
Nationalitet: Dansk 
Bosiddende: Danmark 
Stilling: Adm. direktør, KTH 
Tools A/S og MB Data ApS 
(Danmark) 1989-. 
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Indledning 
De væsentligste ændringer i den reviderede vederlagspolitik er 
for så vidt angår bestyrelsen, at honorar til bestyrelses-
medlemmer i det forløbne år og niveauet for det indeværende 
år godkendes på den ordinære generalforsamling som to 
særskilte punkter. Endvidere gives der mulighed for at tildele 
bestyrelsesmedlemmer et ekstraordinært honorar for ad hoc-
opgaver samt, at selskabet kan betale eventuelle afgifter/ 
bidrag, der måtte blive pålagt af udenlandske myndigheder i 
relation til honoraret.  
 
For så vidt angår direktionen er de væsentligste ændringer, at 
bonusudbetalingens størrelse er baseret på et vægtet mål 
(bl.a. EBIT og cash flow) og maksimalt kan udgøre en vis 
procentdel af den faste løn. Endvidere indføres helt nye 
principper for aktiebaseret incitatmentsaflønning i anledning af, 
at den aktiebaserede incitamentsaflønning fremadrettet 
baseres på betingede præstationsaktier frem for aktieoptioner, 
hvilket har medført en generel revision. 
 

- o - 
 
Ordlyden af den foreslåede vederlagspolitik for Vestas Wind 
Systems A/S’ bestyrelse og direktion er følgende: 
 
Introduktion 
Vederlagspolitikken for Vestas Wind Systems A/S’ bestyrelse 
og direktion4 afspejler aktionærernes og selskabets interesser 
under hensyntagen til de opgaver og det ansvar, der 
varetages. Vederlagspolitikken medvirker til at styrke 
indsatsen, at tiltrække og fastholde kompetente personer og 
samtidig sikre selskabets interesser gennem langsigtede mål. 
 
Hvad angår incitamentsaflønning, henvises der til de 
overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, som kan 
downloades fra vestas.dk/investor. 
 
Bestyrelsens honorar 
Det tilstræbes, at bestyrelseshonoraret svarer til niveauet i 
sammenlignelige selskaber, hvor der samtidig tages hensyn til 
kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, indsats 
og bestyrelsesarbejdets omfang, herunder antallet af møder. 
 
De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer honoreres på 
lige fod med de generalforsamlingsvalgte medlemmer. 
 
Honorar til bestyrelsesmedlemmer i det forløbne år og 
niveauet for det indeværende år godkendes på den ordinære 
generalforsamling som to særskilte punkter på dagsordnen. 
 

                                                            
4 Direktionen omfatter alle direktører anmeldt til Erhvervsstyrelsen. 

Fast honorar 
Bestyrelsen honoreres med et fast kontant vederlag 
(basishonorar). 
 
Formanden modtager tredobbelt basishonorar, mens 
næstformanden modtager dobbelt basishonorar for deres 
udvidede bestyrelsesopgaver. 
 
Udover basishonoraret ydes der et årligt udvalgshonorar til de 
bestyrelsesmedlemmer, som er medlem af et af bestyrelses-
udvalgene. Honoraret fastlægges efter samme principper som 
basishonoraret, og udvalgets formand modtager dobbelt 
udvalgshonorar. 
 
Honorar for ad hoc-opgaver 
De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan påtage sig særlige ad 
hoc-opgaver, der ligger uden for rammerne af de normale 
bestyrelsesopgaver. Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde 
afgørelse om et fast honorar for varetagelse af sådanne 
opgaver. Dette fremlægges til godkendelse på den 
efterfølgende ordinære generalforsamling. 
 
Sociale afgifter og tilsvarende afgifter 
Selskabet kan foruden selve honoraret betale eventuelle 
afgifter/bidrag, der måtte blive pålagt af udenlandske 
myndigheder i relation til honoraret. 
 
Incitamentsprogram, bonusaflønning o.l. 
Bestyrelsen er ikke omfattet af incitamentsprogrammer 
(aktieoptionsprogrammer, bonusaflønning eller lignende). 
 
Kompensation ved overtagelse af Vestas Wind Systems A/S 
Ved en eventuel overtagelse modtager de afgående 
bestyrelsesmedlemmer ikke kompensation for mistet fremtidigt 
bestyrelseshonorar o.l. 
 
Dækning af udgifter  
Faktiske udgifter afholdt i forbindelse med bestyrelsesmøder 
og udvalgsmøder refunderes. 
 
Pensionsordning 
Bestyrelsen er ikke omfattet af nogen Vestas-pensionsordning 
eller en ydelsesdefineret pensionsordning. 
 
Direktionens vederlag 
Det er bestyrelsens opfattelse, at en kombination af fast og 
resultatafhængig løn for direktionen er med til at sikre, at 
selskabet kan tiltrække og fastholde nøglepersoner. 
Direktionen aflønnes delvist gennem et incitamentsbaseret 
vederlag for at styrke motivationen, afstemme de kortsigtede 
og de langsigtede forretningsmål og sikre fleksible 
lønomkostninger. 
 

Punkt 7.3: Godkendelse af vederlagspolitik
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Der er indgået direktørkontrakter med alle direktions-
medlemmer, og de nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen 
inden for rammerne af de pågældende kontrakter. 
 
Nominerings- & kompensationsudvalget fremsætter forslag om 
direktionens aflønning og sikrer, at vederlaget er i overens-
stemmelse med forholdene i sammenlignelige selskaber. 
Forslaget fremlægges til godkendelse på et bestyrelsesmøde. 
 
Direktionen honoreres med en konkurrencedygtig 
kompensationspakke, som består af følgende elementer: 
 

 fast løn, 
 kontant bonus, 
 aktiebaserede incitamentsordninger og 
 personlige goder, fx bil, fri telefon, 

bredbåndsopkobling, avis. 
 
Såfremt det efter tildeling af variable lønandele konstateres, at 
disse er udbetalt fejlagtigt, kan selskabet i helt særlige tilfælde 
kræve hel eller delvis tilbagebetaling af disse. 
 
Fast løn 
Den faste løn er baseret på markedsniveauet og den sammen-
holdes løbende af nominerings- & kompensationsudvalget 
med niveauet for sammenlignelige stillinger. Direktionen 
oppebærer ikke honorar for ledelsesposter i Vestas Wind 
Systems A/S’ datterselskaber. 
 
Variable lønandele 
De variable lønandele skal altid ligge inden for de af 
generalforsamlingen godkendte overordnede retningslinjer for 
incitamentsaflønning. 
 
Kontant bonus 
Direktionen deltager i en bonusordning, som er baseret på 
årets resultater. Bonus udbetales årligt efter godkendelse af 
årsrapporten for det pågældende regnskabsår, jf. de 
overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning. 
 
Bonusudbetalingens størrelse er baseret på et vægtet mål og 
kan maksimalt udgøre en vis procentdel af den faste løn med 
målsætning og maksimal udbetaling tilsvarende henholdsvis 
50 pct. og 75 pct. af den faste årlige grundløn. Hvis det ikke 
lykkes at nå de fastsatte minimumsmål, udbetales ingen 
bonus. 
 
Bonusordningen er baseret på bonusmål, blandt andet en 
række økonomiske nøgletal som EBIT og cash flow samt 
andre økonomiske parametre, der er godkendt af bestyrelsen. 
 

Aktiebaserede incitamentsordninger  
For direktionen er der etableret langsigtede aktieprogrammer, 
som har fokus på fastholdelse og langsigtet værdiskabelse for 
aktionærerne. 
 
Sådanne tildelinger har til hensigt at sikre værdiskabelse samt 
opfyldelse af selskabets langsigtede mål og ordningen 
indeholder elementer af både kort- og langsigtede 
præstationskriterier. Ordningen er baseret på betingede 
præstationsaktier. Ordningen offentliggøres i forbindelse med 
bestyrelsens godkendelse af selskabets årsrapport og er 
betinget af fortsat ansættelse i selskabet på tidspunktet for 
tildelingen. 
 
I hvert regnskabsår kan der tildeles betingede 
præstationsaktier til direktionen på grundlag af mål, som 
fastlægges af bestyrelsen. For hvert resultatår vil den samlede 
direktion kunne modtage i alt 150.000 præsentationsaktier, 
hvis den fastsatte målsætning opnås. Det faktiske antal aktier 
fastsættes efter resultatårets udløb og kan justeres i 
opadgående og nedadgående retning på baggrund af 
selskabets resultater. Bestyrelsen vurderer, hvorvidt de 
gældende resultatparametre er opnået. Tildelingen af 
præsentationsaktier vil maksimalt kunne blive 150 pct. af 
målsætningsniveauet og vil dermed kunne give en samlet 
tildeling på 225.000 præsentationsaktier til direktionen. 
Såfremt mindstekravene til de økonomiske resultater ikke 
opnås, vil tildeling af præsentationsaktier ikke finde sted. 
Endvidere kan der foretages justering af antallet af aktier til 
distribution, såfremt der sker ændringer i selskabets 
kapitalstruktur. Præsentationsaktierne tildeles i to portioner. 
Den første halvdel af aktierne tildeles to år efter resultatåret, 
og den anden halvdel tildeles fire år efter resultatåret, idet den 
samlede tildeling baseres på selskabets præstation i 
resultatåret. I tilfælde af overtagelse, fusion, likvidation eller 
spaltning af selskabet, kan der ekstraordinært foretages en 
accelereret tildeling. Tildelingen er betinget af fortsat 
ansættelse på tildelingstidspunktet, og værdien på 
tildelingstidspunktet afhænger af kursudviklingen på Vestas-
aktien. 
 
Selskabet kan afdække tildelte aktier med opkøb af egne 
aktier, jf. bemyndigelse erhvervet på generalforsamlingen. 
 
Personlige goder 
Medlemmerne af direktionen har en række arbejdsrelaterede 
goder til rådighed, herunder firmabil, fri telefon, 
bredbåndsopkobling i hjemmet samt arbejdsrelaterede aviser 
og magasiner. Omfanget af goder til det enkelte 
direktionsmedlem forhandles individuelt og afspejler lokal 
arbejdsmarkedspraksis. 
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Direktionen er omfattet af Vestas’ forsikringsordninger: 
 

 Ulykkesforsikring 
 Helbredsforsikring 
 Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring. 

 
Opsigelsesvarsler 
Vestas kan opsige ansættelsesforholdet med 24 måneders 
varsel. Et direktionsmedlem kan opsige ansættelsesforholdet 
med Vestas med 12 måneders varsel. 
 
Hvis en aktionær kontrollerer mere end 50 pct. af stemmerne i 
selskabet, hvis selskabet afnoteres fra NASDAQ OMX 
Copenhagen, eller hvis selskabet indgår i en fusion eller 
spaltes, modtager direktionen ingen kompensation herfor. Dog 
forlænges selskabets opsigelsesvarsel over for den 
administrerende direktør i de følgende to år til i alt 36 måneder 
til udgangen af en måned. 
 
Fratrædelsesgodtgørelse 
Der er ikke aftalt fratrædelsesgodtgørelse/-kompensation ved 
frivillig eller ufrivillig fratrædelse.  
 
Pensionsordning 
Direktionen er ikke omfattet af Vestas’ 
arbejdsgiveradministrerede pensionsordning eller anden 
ydelsesdefineret pensionsordning. Pension anses for indeholdt 
i det faste vederlag til direktionsmedlemmerne. 
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Indledning 
De væsentligste ændringer vedrører incitamentsaflønning af 
direktionen og består i, at bonusudbetalingens størrelse vil 
være baseret på et vægtet mål (bl.a. EBIT og cash flow), 
ligesom bonus maksimalt kan udgøre en vis procentdel af den 
faste løn. Endvidere indføres helt nye principper for 
aktiebaseret incitamentsaflønning i anledning af, at den 
aktiebaserede incitamentsaflønning fremadrettet baseres på 
betingede præstationsaktier frem for aktieoptioner, hvilket har 
medført en generel revision.  
 

- o - 
 
Ordlyden af de foreslåede overordnede retningslinjer for 
incitamentsaflønning af Vestas Wind Systems A/S’ bestyrelse 
og direktion er følgende: 
 
Indledning 
Ifølge selskabslovens § 139 skal bestyrelsen fastsætte 
overordnede retningslinjer for aftaler om incitamentsaflønning, 
inden der indgås sådanne aftaler med bestyrelse og direktion. 
 
Generelle principper 
Det er bestyrelsens opfattelse, at en kombination af fast og 
resultatafhængig løn for direktionen er med til at sikre, at 
selskabet kan tiltrække og fastholde nøglepersoner samtidig 
med, at direktionen gennem en delvist incitamentsbaseret 
aflønning får en tilskyndelse til værdiskabelse til fordel for 
aktionærerne. 
 
Formålet med de overordnede retningslinjer er at fastsætte 
rammerne for den variable løndel med respekt for selskabets 
kort- og langsigtede mål, og således at det sikres, at 
aflønningsformen ikke leder til uforsigtighed eller til urimelig 
adfærd eller accept af risiko. 
 
Omfattede personer 
a. Bestyrelsen  
Bestyrelsen honoreres med et fast kontant vederlag, der årligt 
godkendes af generalforsamlingen. Honoraret godkendes 
normalt på generalforsamlingen i de pågældende år, hvorefter 
det endelige honorar godkendes det følgende år. Bestyrelsen 
er således ikke incitamentsaflønnet. Bestyrelsesmedlemmer 
kan modtage et fast honorar for særlige ad hoc-opgaver, der 
ligger uden for rammerne af de normale bestyrelsesopgaver, jf. 
vederlagspolitikken for bestyrelse og direktion.  
 
b. Direktionen 
Nærværende overordnede retningslinjer for 
incitamentsaflønning vedrører kun de direktører, der til enhver 
tid er anmeldt som direktører hos Erhvervsstyrelsen. Andre 
personalegrupper, der ikke er omfattet af disse retningslinjer, 
kan være omfattet af bonus- eller andre incitamentsaflønnings-
ordninger som et led i deres respektive ansættelsesvilkår.  
 

Den registrerede direktion skal ifølge vedtægterne bestå af 
mindst én og højst seks medlemmer. 
 
Direktionens ansættelsesvilkår og aflønning aftales konkret 
mellem den enkelte direktør og bestyrelsen, og aflønningen vil 
normalt indeholde de følgende anførte elementer.  
 
Bestyrelsen har nedsat et nominerings- og kompensations-
udvalg, der løbende vurderer direktionens aflønningsforhold. 
 
Vederlagselementer 
Direktionens samlede vederlag består af følgende elementer: 
 

 fast løn (”bruttoløn”), 
 sædvanlige accessoriske goder, fx firmabil, telefon, 

avis, 
 kontant bonus og 
 aktiebaserede incitamentsordninger. 

 
Kontant bonus 
Direktionen deltager i en bonusordning, som er baseret på 
årets resultater. Bonus udbetales årligt efter godkendelsen af 
årsrapporten for det pågældende regnskabsår  
 
Bonusudbetalingens størrelse er baseret på et vægtet mål og 
kan maksimalt udgøre en vis procentdel af den faste løn med 
målsætning og maksimal udbetaling tilsvarende henholdsvis 
50 pct. og 75 pct. af den faste årlige grundløn. Hvis det ikke 
lykkes at nå de fastsatte minimumsmål, udbetales ingen 
bonus. 
 
Bonusordningen er baseret på bonusmål, blandt andet en 
række økonomiske nøgletal som EBIT og cash flow samt 
andre økonomiske parametre, der er godkendt af bestyrelsen. 
 
Aktiebaserede incitamentsordninger 
For direktionen er der etableret langsigtede aktieprogrammer, 
som har fokus på fastholdelse og langsigtet værdiskabelse for 
aktionærerne. 
 
Sådanne tildelinger har til hensigt at sikre værdiskabelse og 
opfyldelse af selskabets langsigtede mål, og ordningen 
indeholder elementer af både kort- og langsigtede 
præstationskriterier. Ordningen er baseret på betingede 
præstationsaktier. Ordningen offentliggøres i forbindelse med 
bestyrelsens godkendelse af selskabets årsrapport og er 
betinget af fortsat ansættelse i selskabet. 
 
I hvert regnskabsår kan der tildeles betingede præstations-
aktier til direktionen på grundlag af mål, som fastlægges af 
bestyrelsen. For hvert resultatår vil den samlede direktion 
kunne modtage i alt 150.000 præsentationsaktier, hvis den 
fastsatte målsætning opnås. Det faktiske antal aktier 
fastsættes efter resultatårets udløb og kan justeres i 

Punkt 7.4: Godkendelse af overordnede retningslinjer for     
incitamentsaflønning 
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opadgående og nedadgående retning på baggrund af 
selskabets resultater. Bestyrelsen vurderer, hvorvidt de 
gældende resultatparametre er opnået. Tildelingen af 
præsentationsaktier vil maksimalt kunne blive 150 pct. af 
målsætningsniveauet og vil dermed kunne give en samlet 
tildeling på 225.000 præsentationsaktier til direktionen. 
Såfremt mindstekravene til de økonomiske resultater ikke 
opnås, vil tildeling af aktier ikke finde sted. Endvidere kan der 
foretages justering af antallet af aktier til distribution, såfremt 
der sker ændringer i selskabets kapitalstruktur. Præsentations-
aktierne tildeles i to portioner. Den første halvdel af aktierne 
tildeles to år efter resultatåret og den anden halvdel tildeles fire 
år efter resultatåret, idet den samlede tildeling baseres på 
selskabets præstation i resultatåret. I tilfælde af overtagelse, 
fusion, likvidation eller spaltning af selskabet, kan der 
ekstraordinært foretages en accelereret tildeling. Tildelingen er 
betinget af fortsat ansættelse på tildelingstidspunktet, og 
værdien på tildelingstidspunktet afhænger af kursudviklingen 
på Vestas-aktien. 
 
Selskabet kan afdække tildelte aktier med opkøb af egne 
aktier, jf. bemyndigelse erhvervet på generalforsamlingen. 
 
Godkendelse 
Disse overordnede retningslinjer er godkendt på selskabets 
ordinære generalforsamling den 21. marts 2013, og erstatter 
de overordnede retningslinjer, der blev godkendt på den 
ordinære generalforsamling i 2010. 
 
Selskabets vedtægter, § 13, indeholder følgende 
bestemmelse: 
 
”Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning, 
jf. selskabslovens § 139. Retningslinjerne, der er godkendt af 
generalforsamlingen, er tilgængelige på selskabets 
hjemmeside”. 
 
Konkrete incitamentsaflønningsaftaler kan indgås på eller efter 
dagen for offentliggørelse af de godkendte retningslinjer på 
selskabets hjemmeside. 
  
Offentliggørelse 
De til enhver tid gældende overordnede retningslinjer for 
incitamentsaflønning vil i henhold til selskabslovens § 139, stk. 
2 være tilgængelige på selskabets hjemmeside 
(vestas.dk/investor) med angivelse af, hvornår 
generalforsamlingen har godkendt retningslinjerne. 
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- Forslag af 11. januar 2013 fremsat af aktionær Deminor 
International SCRL/CVBA, Belgien. 
 
”Forslag om, at Selskabet udpeger en uafhængig 
granskningsmand, der skal være statsautoriseret revisor og 
have relevant erfaring med revision af børsnoterede selskaber, 
til at udføre den nedenstående opgaveliste.  
 
For at være ”uafhængig” må granskningsmanden ikke have 
været involveret i nogen revision, juridisk rådgivning eller 
konsulentarbejde for Selskabet i løbet af de seneste fem år, 
må ikke have modtaget vederlag eller andre typer af betalinger 
fra Selskabet i løbet af de seneste fem år i nogen egenskab 
overhovedet, må ikke have noget igangværende ansættelses-, 
aktionærmæssigt, forretnings- eller andet forhold, hverken 
direkte eller indirekte (som ansat, funktionær, direktør, 
aktionær eller agent for et selskab eller organisation) med 
Selskabet. Granskningsmanden må ikke have noget 
familieforhold med noget medlem af den øvre del af ledelsen, 
direktører eller revisorer for Selskabet og skal afstå fra at 
påtage sig opgaven, hvis der er omstændigheder, som kunne 
begrænse granskningsmandens uafhængighed eller skabe 
indtryk af, at uafhængigheden er begrænset. 
 

a) At (i) undersøge og vurdere diskussionerne, 
evalueringerne og beslutningerne i forbindelse med 
implementeringen af IFRIC 15 af og/eller mellem 
bestyrelsen, den øverste ledelse, revisionsudvalget 
og de eksterne revisorer før og efter dens 
ikrafttræden den 1. januar 2010, (ii) fastslå om 
Selskabet, bestyrelsen, den øverste ledelse og 
revisionsudvalget korrekt har efterlevet IFRIC 15 på 
alle tidspunkter siden dens ikrafttræden, (iii) fastslå 
grunden til, at Selskabet den 22. november 2010 har 
besluttet kun at anvende IAS 18 på sine supply-and-
installation aftaler, når IFRIC 15 trådte i kraft 1. 
januar 2010. 

 
b) At fastslå om Selskabet, bestyrelsen, den øverste 

ledelse og revisionsudvalget søgte professionel 
rådgivning vedrørende implementeringen af IFRIC 15 
og dets potentielle påvirkning på Selskabets 
regnskabspraksis for indtægtsførelsen af omsætning 
og dets regnskabsførte omsætning, og om Selskabet 
har fulgt de råd, det har modtaget. Hvis Selskabet 
ikke har fulgt de råd, det har modtaget, at fastslå 
grundene, der har fået Selskabet til at afvige fra 
sådanne råd. Hvis Selskabet har fulgt rådene, at 
fastslå grundene, der har fået de eksterne rådgivere 
til at fastslå, at Selskabet fulgte IFRIC 15, og hvorfor 
rådgiverne ændrede deres opfattelse den 22. 
november 2010 eller på et eventuelt tidligere 
tidspunkt.  

 
 

c) At vurdere, om de successive nedjusteringer udstedt 
af Selskabet siden 1. januar 2010 på en eller anden 
måde relaterer sig til implementeringen eller mangel 
på implementering af IFRIC 15. Mere specifikt skal 
granskningsmanden undersøge, om den ændring af 
indtægtsførelsen på igangværende supply-and-
installation aftaler for fremtidige regnskabsperioder, 
der fremkommer fra den nyligt annoncerede 
implementering af IFRIC 15 den 22. november 2010, 
bidrog eller ledte til de førnævnte nedjusteringer. 

 
d) At belyse de grunde, der førte til tilbagetrækningen af 

henvisningen til IFRIC 15 i Selskabets meddelelse af 
18. august 2010 under overskriften ”Regnskabs-
praksis”, side 24 i selskabsmeddelelsen.  

 
e) At vurdere om hvorvidt nedjusteringen af 18. august 

2010 og mere specifikt den del af nedjusteringen, der 
relaterer sig til forsinkede leveringer, havde direkte 
eller indirekte forbindelse med Selskabets interne 
drøftelser eller beslutninger vedrørende korrekt 
implementering af IFRIC 15.  

 
f) At fastslå hvorvidt Selskabet, bestyrelsen, den 

øverste ledelse og/eller revisionsudvalget har 
vurderet indvirkningen af Selskabets ændring af 
regnskabspraksis (annonceret den 22. november 
2010) korrekt for så vidt angår dets forventede 
indtjening fra igangværende supply-and-installation 
aftaler for regnskabsperioderne, der afsluttedes den 
31. marts 2010, 30. juni 2010, 30. september 2010, 
31. december 2010, 31. marts 2011, 30. juni 2011, 
30. september 2011, 31. december 2011, 31. marts 
2012, 30. juni 2012 og 30. september 2012. At 
fastslå hvorvidt Selskabet, bestyrelsen, den øverste 
ledelse og/eller revisionsudvalget har oplevet andre 
problemer eller forhold, der måske ikke har været 
tilstrækkeligt offentliggjort overfor offentligheden og 
som kan have ført til de nedjusteringer af selskabets 
indtjening og overskud, der fremkom efter 1. januar 
2010, såsom – men ikke begrænset til – 
garantier/indeståelser på installerede vindturbiner, 
produktkvalitet, nedskrivninger på aktiver, 
produktionsforsinkelser, sikkerhedsanliggender osv. 

 
g) At fastslå grunden, der førte til ophøret af KPMG’s 

mandat som revisorer for Selskabet forud for den 
ordinære generalforsamling den 17. marts 2010 og 
ændringen i revisionsudvalget i juni 2010 (jf. 
selskabsmeddelelsen i den lovpligtige redegørelse 
for virksomhedsledelse i 2010: ”I marts 2010 blev tre 
bestyrelsesmedlemmer valgt som medlemmer af 
revisionsudvalget, og i juni 2010 besluttede 
bestyrelsen at ændre udvalgets sammensætning.”).  

 

Punkt 7.6: Forslag om granskning
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h) At belyse og vurdere hvorvidt Selskabet har været 
over-optimistisk vedrørende Selskabets 
resultatforventninger og om Selskabet har indregnet 
en tilstrækkelig udsvingsmargen i forhold til mulige 
forsinkede leveringer og overgang af risiko efter 
vedtagelsen af IAS 18 for Selskabets supply-and-
maintenance-kontrakter efter den 22. november 
2012, mere præcist i forbindelse med 
nedjusteringerne den 3. januar, 7. februar og 2. maj 
2012. 
 

i) At belyse og vurdere årsagerne der førte til Hr. 
Henrik Nørremarks fratræden som CFO og 
vicekoncernchef, jf. selskabsmeddelelse af 7. februar 
2012 samt til Selskabets chef for investor relations, 
Peter Wenzel Kruses fratræden, jf. 
selskabsmeddelelse af 12. januar 2012. 

 
j) At gennemgå og vurdere den ”tilbundsgående 

orientering” bestyrelsen i henhold til 
selskabsmeddelelsen den 8. februar 2012 modtog 
om de forhold, der har ført til nedjusteringer, samt på 
baggrund af denne orientering vurdere, om Selskabet 
til enhver tid i perioden fra 11. februar 2009 og til 3. 
januar 2012 har offentliggjort sin omsætning, 
indtjening og finansielle status retvisende, 
fyldestgørende og korrekt som krævet efter dansk 
lov, i henhold til OMX Nasdaq’s regler for udbydere 
og efter Selskabets egne politikker.  
 

k) At belyse og vurdere de generelle kvalitetsproblemer, 
der førte til at Selskabet foretog yderligere 
garantihensættelser for kr. 40 mio. jf. Selskabets 
selskabsmeddelelse af 2. maj 2012. 
 

l) At belyse og vurdere hvorvidt nedjusteringerne af 
omsætningen og EBIT som følge af færre og mindre 
leverancer offentliggjort i Selskabets 
selskabsmeddelelse af 2. maj 2012, blev korrekt og 
rettidigt offentliggjort til markedet. 
 

m) At belyse og vurdere hvorvidt Selskabet havde 
beregnet det i service divisionen realiserede EBIT 
korrekt, herunder om der i det offentliggjorte EBIT for 
service divisionen indgik koncernadministrations-
vederlag (overhead group charges) i løbet af 
regnskabsårene 2010, 2011 og første halvår af 2012. 
 

n) Der henvises til Selskabets selskabsmeddelelse nr. 
36/2012 offentliggjort den 2. oktober 2012 (”Vestas 
har ophævet den tidligere koncernøkonomidirektørs 
fratrædelsesordning”) i forbindelse med transaktioner 
udført af tidligere CEO, Henrik Nørremark på vegne 
af Selskabet i efteråret 2011 og beskrevet i 
Selskabets selskabsmeddelelse (disse herefter 
kaldet ”Transaktionerne”): 

1. Granskningsmanden anmodes om at belyse 
årsagerne til, at bestyrelsen ventede til den 2. 
oktober 2012 med at offentliggøre denne 
information til markedet, uagtet at bestyrelsen i 
henhold til selskabsmeddelelsen tilsyneladende 
var bekendt med omstændighederne omkring 
Transaktionerne i hvert fald senest den 6. 
september 2012. 

 
2. I henhold til Selskabets selskabsmeddelelse 

valgte bestyrelsen tilsyneladende alene at 
offentliggøre markedet den 2. oktober 2012 fordi 
en avis opdagede Transaktionerne og havde 
meddelt at avisen ville offentliggøre en artikel 
herom den 3. oktober 2012. Granskningsmanden 
anmodes om at undersøge hvor lang tid 
bestyrelsen planlagde at vente med at 
offentliggøre dette forhold, hvis ikke avisen havde 
meddelt at ville offentliggøre samme, samt til at 
undersøge hvorfor bestyrelsen vurderede at 
offentligheden ikke behøvede at blive orienteret 
om Transaktionerne straks efter man opdagede 
dem. 

 
3. I Selskabets selskabsmeddelelse er anført, at 

hverken selskabets daværende eller nuværende 
bestyrelse eller Selskabets CEO var bekendt med 
Transaktionerne. Granskningsmanden anmodes 
om at undersøge, (i) hvorvidt Selskabets juridiske 
afdeling og/eller Selskabets eksterne (juridiske) 
rådigere havde vurderet Transaktionerne inden 
de blev gennemført og udtrykt opfattelse om 
Transaktionernes korrekthed, samt (ii) hvem der 
internt har godkendt betalinger fra Selskabet til 
kontraktparterne i henhold til Transaktionerne, 
idet vi forstår at der som led i Transaktionerne 
fandt betalinger sted. 

 
4. At undersøge selve Transaktionerne, herunder (i) 

arten af disse, (ii) hvilke services eller produkter 
de omhandler, (iii) identiteten af kontraktparterne, 
(iv) størrelsen af de involverede beløb, ligesom 
Granskningsmanden (v) anmodes om at skønne 
over Transaktionernes betydning for Selskabets 
virksomhed. 

 
5. At undersøge de to indiske selskaber (dvs. 

identiteten af de(n) ultimative ejer(e), beskrivelse 
af disse selskabers almindelige kommercielle 
aktiviteter; synergier med Selskabet, 
stiftelsesdato, omdømme m.m.), som i henhold til 
selskabsmeddelelsen modtog de omhandlede 14 
millioner EUR fra Selskabet. 
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6. At undersøge de under punkt 5 ovenfor anførte 
betalinger fra Selskabet til de to indiske selskaber 
(dvs. fuldstændige juridiske detaljer om de(t) 
fakturaudstedende selskab(er), navn og adresse 
på de(t) fakturaudstedende selskab(er)s bank, 
som modtog betalingerne). 

 
7. At undersøge de årsager, der førte til, at 

Selskabet blev bibragt den opfattelse, at 
Transaktionerne var i strid med ”…selskabets 
interesser…”, således som anført i 
selskabsmeddelelsen. 

 
8. At skaffe overblik og klarhed over (i) vilkårene i 

fratrædelsesaftalen med Henrik Nørremark, samt 
(ii) fastslå og/eller vurdere, om eksistensen af 
denne fratrædelsesaftale har været korrekt oplyst 
til offentligheden i overensstemmelse med 
gældende regler. 

 
Selskabet og dets organer skal fuldt ud samarbejde med 
granskningsmanden og derved lade ham/hende udføre en 
fuldstændig undersøgelse uden begrænsninger. Omkost-
ningerne til granskningsmanden skal bæres fuldt ud af 
Selskabet. Granskningsmanden skal udarbejde en detaljeret 
rapport, der beskriver resultaterne af hans/hendes under-
søgelser vedrørende de ovennævnte emner, og denne rapport 
skal gøres tilgængelig for aktionærer, der beder om at få 
denne udlevet uden omkostninger for aktionæren. 
Granskningsmandens rapport skal ikke være tilgængelig for 
aktionærer senere end den 31. september 2013.” 
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