
 

Adresse: Vestas Wind Systems A/S · Alsvej 21 · 8900 Randers · 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 · Kontonr.: DKK 0651 117097 - EUR 5005 677997 

CVR-nr.: 10 40 37 82 
Selskabsnavn: Vestas Wind Systems A/S  

 

 

Københavns Fondsbørs A/S  
Nikolaj Plads 6 
1067 København K  
 
 
 
 Randers, den 25. april 2006 
 Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2006 
 Side 1 af 1 
 
 
Etablering af incitamentsprogram 
 
På bestyrelsesmødet forud for generalforsamlingen i dag har bestyrelsen besluttet at 
etablere en incitamentsordning for direktionen og udvalgte ledende medarbejdere i 
koncernen. Ordningen er baseret på optioner, der giver deltagerne ret til at købe aktier fra 
selskabets beholdning af egne aktier. 

Tildelingen af optioner sker på baggrund af de for koncernen opnåede resultater i 
henholdsvis 2006 og 2007. Resultatopfyldelsen måles i forhold til budgetteret EBIT, 
nettoarbejdskapital, markedsandel og kundeloyalitet. Opfyldes de budgetterede mål for 2006 
udløser dette en tildeling af i alt 70.528 stk. optioner. Tilsvarende vil budgetopnåelse for 2007 
udløse en tildeling på 67.894 stk. optioner. Der kan maksimalt tildeles 110.300 stk. optioner 
for 2006 og 106.200 stk. for 2007. Tildeling sker i forbindelse med bestyrelsens godkendelse 
af årsrapporterne, og antallet af optioner, der er tildelt, vil fremgå af de respektive 
årsregnskabsmeddelelser for 2006 og 2007. 

Det samlede antal udstedte optioner udgør således i alt 216.500 optioner. Optionerne er 
fordelt med 54.100 stk. til direktionen og de resterende 162.400 stk. til de udvalgte ledende 
medarbejdere. 

Hver option tildelt for 2006 giver ret til at erhverve én aktie til kurs 142, og for optioner tildelt 
for 2007 til kurs 147,6. 

Optionerne kan udnyttes i en periode fra to til fire år efter tildelingen. Optioner tildelt i 2007 
kan således udnyttes i 2009 til 2011. Der kan alene ske udnyttelse i de perioder, hvor 
ledende medarbejdere i henhold til selskabets interne regler kan handle selskabets aktier. 

Markedsværdi af de udstedte optioner er beregnet til DKK 20.481.270 under forudsætning af, 
at alle disse tildeles i henholdsvis 2007 og 2008. Markedsværdien er beregnet ud fra Black-
Scholes og ud fra følgende forudsætninger: Børskurs: 167 kr., volatilitet: 54 pct., risikofri 
rente: 3,7 pct. for optioner i 2007 og 3,8 pct. for optioner i 2008 og et årligt udbytte pr. aktie: 
0,00 kr. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Bent Carlsen, bestyrelsesformand for Vestas Wind 
Systems A/S, på telefon 4019 8080. 
 
Med venlig hilsen  
Vestas Wind Systems A/S 
 
Bent Carlsen 
Bestyrelsesformand 


