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Vestas skal levere tårne til tredjepart til vindkraftprojekter i Nordamerika  

Vestas har underskrevet en aftale om levering af tårne til en række ikke-Vestas vindmølle projekter 
over de næste to år.  

Vestas er i færd med at gennemføre sin plan om at skabe en mere fleksibel og skalerbar forretning for 
at tilpasse selskabet til den usikre markedssituation i vindmølleindustrien. En del af denne plan er en 
bedre udnyttelse af den eksisterende produktionskapacitet, og den nye aftale er et skridt i retningen af 
at sikre dette.  

Aftalen betyder, at Vestas vil øge bemandingen på sin tårnfabrik i Pueblo, Colorado, USA. Vestas vil 
snart påbegynde produktionen af den første del af tredjepart-tårnleveranceaftalen, som kan dække op 
til 25 pct. af fabrikkens produktionskapacitet. Aftalen vil skabe mere end 100 arbejdspladser ved 
udgangen af første kvartal 2013.  

“Vi glæder os over denne nye aftale. Vestas er kendt for at have industriens bedste kvalitet inden for 
produktionsprocesser og -faciliteter, og det er meget tilfredsstillende, at andre selskaber anerkender 
dette ved at vælge at anvende vores fabrikker til at producere komponenter til deres projekter,” siger 
Jean-Marc Lechêne, Executive Vice President & COO for Vestas Wind Systems A/S.  

“Vestas vurderer løbende sit produktions set-up og herunder mulighederne for en bedre udnyttelse af 
den nuværende produktionskapacitet. At producere komponenter til tredjepart er en del af den 
strategi, og selvom vi tidligere har haft andre mindre ordrer, er den nye aftale det første store skridt i 
retningen af at realisere denne plan,” afslutter Lechêne. 

“Vores medarbejdere på tårnfabrikken er meget begejstrede for den nye ordre,” siger Tony Knopp, 
Vice President for Vestas Towers America, Inc., i Pueblo. “Forlængelsen af PTC-ordningen i 
begyndelsen af året var ligeledes en vigtig del i sikringen af denne aftale, og vi er nu i gang med at 
evaluere vores plan for at øge bemandingen.”  
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