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Vestas får 125 MW-ordre i USA  
  
Vestas har modtaget en ordre i USA på 76 stk. V82-1,65 MW vindmøller fra Portland 
General Electric til fase 1 af Biglow Canyon-projektet i staten Oregon. Biglow Canyon-
projektet er udviklet af Orion Energy LLC og vil blive etableret, ejet og drevet af Portland 
General Electric. 
 
Vindmøllerne til projektet skal leveres i løbet af 2007, og Vestas skal stå for levering og 
idriftsættelse af vindmøllerne. Ordren omfatter ligeledes en fireårig service- og 
vedligeholdelsesaftale.  
 
Portland General Electric, som har hovedkvarter i Portland, Oregon, er et fuldt integreret 
elselskab der betjener 791.000 private-, kommercielle- og industrielle kunder i Oregon. 
Portland General Electric er Oregons største elselskab og har mere end hundrede års 
erfaring inden for el-distribution. Selskabet genererer strøm fra forskellige energikilder 
herunder vandkraft, kul og naturgas.    
 
“Vestas glæder sig over den fortsatte vækst inden for vindenergi i den nordvestlige del af 
USA, og ordren fra Portland General Electric er en yderlig styrkelse af Vestas’ aktiviteter i 
regionen. Vi glæder os over at være leverandør til Portland General Electric til dette 
vindkraftprojekt, og vi ser frem til et langvarigt samarbejde med denne vigtige kunde,” siger 
Jens Søby, adm. direktør for Vestas Americas A/S. 
 
Portland General Electric aftager for tiden den fulde produktion fra to andre vindkraftværker i 
Oregon, og dette vil være det første vindkraftprojekt, som selskabet selv skal bygge, eje og 
drive.  
 
“Vi er glade for at samarbejde med Vestas om dette projekt,” siger Jim Lobdell, Vice 
President for Power Operations and Resource Strategy hos Portland General Electrics. 
“Vindkraft vil blive en stadig vigtigere del af vores portefølje i de kommende år, og Biglow 
Canyon fase 1 vil blive et forbillede for den fremtidige udvikling. Vestas har vist fremragende 
resultater og vil være med til at sikre, at vi får en god start.” 
 
Ovennævnte ordre påvirker ikke Vestas-koncernens forventninger til 2006 og 2007, jf. 
Fondsbørsmeddelelse nr. 49/2006 af den 22. november 2006. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens Søby, adm. direktør for Vestas Americas A/S 
(Oregon), tlf. +1 503 830 5000 eller til Peter Wenzel Kruse, chef for Kommunikation & IR hos 
Vestas Wind Systems A/S, tlf. 9730 0000.  
 
Med venlig hilsen  
Vestas Wind Systems A/S 
 
Ditlev Engel, Koncernchef 


