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Vestas’ koncernchef i energirådgiverpanel 
 
Vestas’ koncernchef Ditlev Engel har taget imod en invitation til at være med i et internationalt 
energirådgiverpanel fra Singapores Handels- og Industriministerium. Sammen med førende 
internationale erhvervsledere og opinionsdannere i energisektoren, skal Ditlev Engel rådgive omkring 
vigtige energiproblematikker og lovgivning samt give indsigt og perspektiver med hensyn til 
udviklingen på det globale energiområde til Singapores regering. 
 
Singapore har etableret rådgiverpanelet for at få indsigt og perspektiver fra førende internationale 
erhvervsledere og opinionsdannere i energisektoren for at sikre, at Singapores energipolitikker er 
relevante og fremadskuende. Panelet har Handels- og Industriminister S. Iswaran som formand og 
mødes 2-3 gange årligt. Medlemmerne vælges for en toårig periode. 
 
Officiel pressemeddelelse fra Singapores Handels- og Industriministerium om det internationale 
energirådgiverpanels stiftende møde kan findes på http://app.mti.gov.sg/. 
 
Med venlig hilsen  
Vestas Wind Systems A/S  
 
 
Ditlev Engel  
Koncernchef (CEO) 
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Peter W Kruse, Senior Vice President, Group Communications  
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Om Vestas 
Med en markedsandel på 23 pct. er Vestas verdens førende leverandør af vindkraftløsninger. Vi har installeret 
over 35.500 vindmøller i 63 lande og på fem kontinenter, og installerer i gennemsnit en ny vindmølle hver fjerde 
time. Vestas-vindmøller producerer årligt 60 millioner MWh – nok til at forsyne mange millioner husstande med 
elektricitet. 
 
Vindenergi er en konkurrencedygtig, stabil og ren energikilde. Det er hurtigt at opbygge en stor kapacitet og 
dermed skabe den energimæssige uafhængighed, som verdens største og hurtigst voksende økonomier 
efterspørger. Derfor kalder Vestas vindenergi for moderne energi. 

Vestas Wind Systems A/S 
 
 
 
 

Alsvej 21, 8940 Randers SV, Danmark 
Telefon: +45 9730 0000, Fax: +45 9730 0001, E-mail: vestas@vestas.com, Web: www.vestas.com 
Bank: Nordea Bank Danmark A/S, Reg. nr.: 2100, Konto nr.: DKK 0651 117097 - EUR 5005 677997 
CVR-nr.: 10 40 37 82 
Selskabsnavn: Vestas Wind Systems A/S  

 

http://app.mti.gov.sg/

	Vestas’ koncernchef i energirådgiverpanel

