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Vestas skal levere 92 stk. V82-1,65 MW-vindmøller til Brasilien  
 
Vestas har modtaget en ordre på i alt 92 stk. V82-1,65 MW-vindmøller til Alegria-projektet i 
Brasilien. Ordren omfatter levering af vindmøllerne, et VestasOnline™ Business SCADA-
system, samt en femårig serviceaftale.  
 
Ordren er modtaget fra New Energy Options (NEO), som er et selskab, hvor aktiemajoriteten 
ejes af Multiner S/A. Multiners mål er at blive en af de vigtigste og største privatejede el-
producenter i Brasilien.  
 
“Vi glæder os meget over at modtage denne ordre til Brasilien, som vil blive det andet 
projekt, som Vestas leverer til det brasilianske marked. Brasilien har et af verdens bedste 
vindpotentialer på op til 143.000 MW. Med et mål for installeret vindenergi i 2010 på 2.200 
MW og i 2015 på 5.000 MW har vi meget positive forventninger til markedet,” siger Juan 
Araluce, adm. direktør for Vestas Mediterranean A/S, og fortsætter: “Vi ser frem til at arbejde 
sammen med New Energy Options og håber, at vores samarbejde vil blive udbygget i årene 
fremover.” 
  
Vindkraftværket vil blive etableret i staten Rio Grande do Norte i den nordøstlige del af 
Brasilien, som er et område med et af de bedste vindregimer i landet med årlige 
gennemsnitlige vindhastigheder på over 8,5 m/s. 
 
Vindkraftværket forventes at producere 492 GWh pr. år, hvilket vil kunne dække det årlige 
elektricitetsforbrug for omkring 194.000 brasilianske husstande. Desuden vil det spare 
atmosfæren for en CO2-udledning på omkring 115.000 tons.  
 
Ovennævnte ordre påvirker ikke Vestas-koncernens forventninger til 2008, jf. Selskabsmed-
delelse nr. 25/2008 af den 8. maj 2008. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Juan Araluce, adm. direktør for Vestas Mediterranean 
A/S, tlf. +34 93 241 98 00, eller til Peter Wenzel Kruse, Senior Vice President for Group 
Communications hos Vestas Wind Systems A/S, tlf. 9730 0000.  
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