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Kvartalsinformation – 3. kvartal 2005 
 
Reviderede forventninger til 2005 
Vestas opdaterer sine forventninger til en Koncernomsætning i 2005 til ca. EUR 3,4 mia. Den 
forventede EBIT-margin er imidlertid reduceret fra ca. plus 4 procent til ca. minus 3 procent 
som følge af fortsat alvorlig mangel på komponenter, yderligere garantihensættelser, 
reviderede produktudviklingsplaner, budgetoverskridelser på amerikanske projekter, og 
negative ændringer i sammensætningen af marginer på vindmøller til levering i 2005. (Side 
3). 
 
Prognose for 2006 
Vestas forventer at nå en omsætning i 2006 i størrelsesordenen EUR 3,6-3,8 mia. og en 
EBIT-margin på plus 4-7 procent. (Side 6). 
 
Markedsudvikling (Side 3) 
 
Forretningsudvikling (Side 4) 
 
Ny stor ordre (Side 5) 
 
Komponentindkøb og produktionskapacitet (Side 5) 
 
Informationsmøde i dag, torsdag den 24. november 2005 kl. 15.00 (Side 7) 
 
En detaljeret gennemgang af selskabets information vedrørende 3. kvartal 2005 samt 
forventningerne til hele 2005 og 2006 fremgår af de følgende sider. Denne meddelelse er 
udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. 
 
Yderligere spørgsmål kan efter dagens presse- og analytikermøde kl. 15.00 rettes til 
Koncernchef Ditlev Engel, Vestas Wind Systems A/S, på tlf. 2371 7098. 
 
Med venlig hilsen 
Vestas Wind Systems A/S 
 
 
Bent Carlsen  Ditlev Engel 
Bestyrelsesformand Koncernchef 
. 



 
 Randers, den 24. november 2005 
 Meddelelse nr. 40/2005 
 Side 2 af 10 
 

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 
Firma Reg. Nr.: 10 40 37 82 

Selskabsnavn:Vestas Wind Systems A/S  

 

 
Reviderede forventninger til 2005 
Vestas vurderer, at verdensmarkedet for vindkraft vil opleve en kraftig vækst i 2005. Den 
stigende efterspørgsel efter vindkraft lægger et voldsomt pres på hele vindkraftindustrien - på 
såvel vindmølleproducenter som underleverandører. Denne massive vækst har stor 
betydning for Vestas, da aktivitetsniveauet i alle dele af organisationen er særdeles højt, 
hvilket sætter både Vestas og Koncernens underleverandører under pres. 
 
På basis af færdiggørelsesgraden ved udgangen af 3. kvartal 2005 og ordrebeholdningen for 
resten af 2005 forventer Vestas at realisere en omsætning for hele året på ca. EUR 3,4 mia. 
Det forventede niveau for nettoarbejdskapitalen fastholdes i størrelsesordenen 25-35 
procent. Det forventede niveau for investeringer i materielle anlægsaktiver er imidlertid 
reduceret til EUR 120-140 mio. fra et tidligere forventet niveau på EUR 140-160 mio., jf. 
Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2005 af 25. august 2005. 
 
Den forventede EBIT-margin for 2005 er reduceret til minus 3 procent fra et tidligere niveau 
på ca. plus 4 procent, jf. ovennævnte Fondsbørsmeddelelse. Denne justering skyldes 
primært den alvorlige mangel på nøglekomponenter til vindmøller, som Vestas tidligere har 
beskrevet i sin delårsrapport for 1. halvår 2005, jf. ovennævnte Fondsbørsmeddelelse. Den 
utilstrækkelige tilførsel af komponenter har forårsaget betydelige afbrydelser i Vestas' 
produktions- og logistikflow, hvilket har ført til forsinkelser i færdiggørelse og afskibning af 
vindmøller. Endvidere har en fortsat ringe komponentkvalitet udløst et væsentligt omfang af 
yderligere garantihensættelser og reviderede produktudviklingsplaner. 
 
Som følge af den utilstrækkelige tilførsel af komponenter har Koncernen valgt at prioritere 
projektleverancer med relativt lave marginer til det amerikanske marked, da betingelserne i 
de underliggende kontrakter, alle underskrevet inden den 26. maj 2005 - den dato hvor 
Vestas' strategiplan "The Will to Win" blev lanceret - ikke levner noget andet valg. Som følge 
heraf er færdiggørelsen af en række projekter med højere marginer til andre markeder blevet 
udsat til 2006. Da marginen for individuelle møller med planlagt levering i 2005 varierer 
betydeligt, påvirker denne udvikling yderligere årets realiserede gennemsnitlige margin pr. 
mølle i ugunstig retning. 
 
Desuden har de forsinkede leverancer - specielt på det amerikanske marked - forårsaget 
overskridelse af shipping-, installations- og idriftsættelsesomkostningerne på projekt-
budgetterne, hvilket yderligere har presset EBIT-marginen for 2005 nedad. 
 
Vestas bemærker, at hvis marginniveauet på vindmøller i Nordamerika, som bidrager med 
ca. 25 procent af Koncernens omsætning i 2005, havde været på linje med de allerede lave 
gennemsnitlige marginer på ikke-amerikanske ordrer, ville Vestas have opnået en EBIT på 
yderligere EUR 135 mio. eller DKK 1 mia., svarende til en EBIT-margin forbedring i 
størrelsesordenen 4 procentpoint. 
 
Den nye ledelse i forretningsenheden Technology R&D har gennemgået status og fremdrift 
relateret til planerne for tekniske løsninger på de mange komponentfejl, der er i Vestas’ 
produkter. Resultatet af denne gennemgang har medført yderligere garantihensættelser. 
 
I øjeblikket er det primære fokus for Technology R&D organisationen at reducere antallet af 
komponentfejl i Vestas’ produkter, dvs. at forbedre produkternes driftssikkerhed betydeligt. 
Som følge heraf er udviklingen af nye teknologier og produkter delvis forsinkede og delvis 
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stillet i bero. Dette medfører yderligere omkostninger / nedskrivninger, hvilket også påvirker 
EBIT-marginen i 2005. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at der i de nuværende produktions- og leveringsplaner for den 
resterende del af 2005 er indeholdt betydelige driftsrisici, som kan påvirke Koncernens 
samlede lønsomhed i 2005 i negativ retning. 
 
Specielt kan den ujævne fordeling af leverancer mellem de tre første kvartaler af 2005 og det 
fjerde kvartal indebære en række risici i relation til de resterende projekter, der skal leveres i 
2005. Aktivitetsniveauet i relation til projektgennemførelse lægger et voldsomt pres på sø- og 
landtransport, installation og idriftsættelse. Fejl ved og/eller forsinkelser i leveringen af vigtige 
komponenter samt projektgennemførelse kan få en betydelig negativ indflydelse på 
Koncernens omsætning og resultat for 2005. 
 
Vestas’ justerede forventninger for 2005 er opsummeret i nedenstående tabel. 
 

 
Justerede 

forventninger 
Tidligere 

forventninger 
Omsætning (EUR mia.) Ca. 3,4 3,2 - 3,4 
EBIT-margin (% af omsætning) Ca. minus 3 Ca. 4 
Investeringer i materielle anlægsaktiver (EUR mio.) 120-140 140-160 
Nettoarbejdskapital (% af omsætning ved årets 
udgang) 25-35 25-35 

 
 
Markedsudvikling 
Generelt udvikler markederne sig tilfredsstillende og i henhold til Vestas' forventninger. 
Vestas konstaterer specielt en meget positiv udvikling i USA og på en række europæiske og 
asiatiske markeder. Vestas oplever en konstant voksende interesse for vindkraft, som ikke 
kun er drevet af Vestas' teknologiske udvikling, men også af prisudviklingen på andre 
energikilder, herunder de stigende oliepriser. 
 
I nogen tid har Vestas oplevet, at kunder har forsøgt at sikre sig kapacitet til installering inden 
for de næste 2-3 år. Dette er naturligvis gunstigt for priser såvel som andre kontraktuelle 
betingelser. 
 
Sammenfattende er Vestas’ forventninger til det globale marked for vindkraft fortsat meget 
positive, og ordreindgangen har medført en meget tilfredsstillende ordrebeholdning ved 
udgangen af 3. kvartal 2005. En mere detaljeret beskrivelse af den aktuelle status på de 
enkelte markeder findes i bilag 1 til nærværende fondsbørsmeddelelse.  
 
 
Organisationsudvikling 
 

• Den planlagte personalereduktion blev gennemført i september, hvor 625 
medarbejdere blev afskediget. Processen blev gennemført i en konstruktiv 
atmosfære. Information og hastighed fik høj prioritet, da der var behov for, at 
Koncernens medarbejdere koncentrerede sig fuldt ud om de udfordringer, som 
Koncernen står overfor. 
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• Som et resultat af forretningspotentialet i Asia-Pacific regionen har Vestas’ Asia-

Pacific salgs- og serviceforretningsenhed besluttet at flytte sit hovedkontor fra 
Ringkøbing til Singapore i anden halvdel af 2006. Efter en nøje analyse blev 
Singapore valgt af en række årsager. Den centrale geografiske beliggenhed i Asien 
har ligesom adgangen til velkvalificeret og højt uddannet arbejdskraft været vigtige 
faktorer. Det forventes, at flytningen vil bidrage betydeligt til at udnytte potentialet i 
det store energibehov i regionen. 

 
• Vestas Control Systems planlægger en udvidelse af faciliteterne i Hammel nær 

Århus. Udvidelsen vil skabe plads til produktion af elektroniske styringskomponenter, 
som indtil nu har fundet sted i nogle ældre lokaler i Århus. 

 
• Koncernen har endnu ikke udnævnt en ny direktør for Offshore forretningsenheden, 

men processen er godt i gang, og en ny direktør forventes ansat inden årets udgang. 
Den nye direktør vil indgå i Vestas Regeringen som dens 15. medlem. 

 
• En række organisatoriske ændringer er blevet gennemført i Vestas Towers i 3. kvartal 

2005. Hovedfokus i forbindelse med disse ændringer har været at forøge kontrollen 
internt samt med eksterne leverandører. Processen er godt i gang, og Koncernen 
forventer, at ændringerne vil få en positiv indflydelse på resultaterne fra 2006. 

 
• Den vigtigste teknologiske udfordring for Vestas-koncernen er at forøge produkternes 

driftssikkerhed. Forretningsenheden Technology R&D blev omstruktureret i 
september med henblik på at skabe en organisationsstruktur, der er i stand til at leve 
op til de mål for driftssikkerhed, der blev præsenteret i "The Will to Win". Som tidligere 
nævnt er det primære fokus for Technology R&D organisationen at reducere antallet 
af komponentfejl i Vestas’ produkter, dvs. at forbedre produkternes driftssikkerhed 
betydeligt. 

 
 
Forretningsudvikling 
Selvom Vestas har nedjusteret sine forventninger til EBIT 2005 væsentligt, understøtter 
udviklingen på en række vigtige områder Vestas’ positive syn på de kommende år. 
Allervigtigst er, at implementeringen af Vestas’ strategiplan 2005-2008 ”The Will to Win” 
forløber i henhold til planen. Det er ledelsens opfattelse, at de nye strategiske initiativer er 
blevet godt modtaget blandt medarbejderne, som fortsat yder deres yderste for at nå de 
ambitiøse mål, som er fastlagt i strategiplanen. 
 
Vestas-koncernens engagerede medarbejdere har allerede skabt en række resultater, hvor 
de vigtigste omfatter følgende: 
 
Vestas Constitution 
Analyse og reevaluering af de interne forretningsprocesser forløber i henhold til planen. Hele 
projektet kaldes ”The Vestas Constitution”. Alle forretningsprocesser i Vestas skal være i 
overensstemmelse med Vestas Constitution, som er et sæt overordnede drifts- og 
ledelsesprincipper, der sætter rammerne for hvordan Vestas ledes og skal agere. 
 
De foreløbige resultater af Vestas Constitution projektet har vist, at der er betydelig plads til 
forbedringer i alle dele af Koncernen. De økonomiske og driftsmæssige virkninger af 
projektet forventes gradvis at blive realiseret fra 2006. 
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Contract Review komité 
Contract Review komitéen, som blandt andet består af direktionen, har evalueret alle større 
kontrakter indgået siden komitéens oprettelse i sommeren 2005. Komitéen har gennemgået 
priser, krav vedrørende leveringer og logistik samt andre kontraktuelle betingelser og vilkår 
så som garantier. Som et resultat af dette vil større kontrakter, som er indgået i 3. kvartal 
2005, bidrage positivt til det økonomiske resultat for 2006. 
 
Siden sin etablering, har Contract Review komitéen sammen med Vestas Regeringen afvist 
kontraktforslag med et omsætningspotentiale tæt på i alt EUR 1 mia. eller DKK 7,5 mia.  
 
 
Ny stor ordre til Canada 
Vestas-koncernen har i dag modtaget en ordre på 121 stk. V82-1,65 MW vindmøller til et 
projekt i Bruce County, Ontario i Canada. Ordren er modtaget fra Enbridge Ontario Wind 
Power LP, som er Enbridges afdeling i Calgary, Alberta. Det 200 MW store vindkraftanlæg er 
Enbridges første store vindkraftprojekt, og projektet er blandt de største vindkraftprojekter i 
Canada. 
 
Vestas skal levere og idriftsætte vindmøllerne til projektet samt yde garanti, vedligeholdelse 
og servicesupport for en periode på to år. Afskibning påbegyndes medio 2006, og anlægget 
forventes idriftsat i slutningen af 2006. 
 
Den ny ordre bekræfter V82-vindmøllens konkurrencedygtighed, og afspejler det stigende 
marked for vindenergi i Canada. Ordren lever op til Koncernens reviderede vilkår og 
betingelser for salg. 
 
 
R&D, komponentindkøb og produktionskapacitet 

• I overensstemmelse med den stærkt intensiverede fokus på produkternes 
driftsikkerhed, har Vestas besluttet at udsætte serieproduktion af V120-4,5 MW 
møllen til 2009, da ressourcerne nu er allokeret til andre udviklingsprojekter med et 
betydeligt større indtjeningspotentiale set ud fra et kortsigtet såvel som et langsigtet 
perspektiv. 

 
• Koordinering af salgs- og projektaktiviteter er omdrejningspunktet for Vestas’ 

forretningsudvikling – især i den nuværende situation, hvor udfordringer i forbindelse 
med underleverandører og leveringsdygtighed er dominerende. I henhold til ”The Will 
to Win” er en af de vigtige målsætninger at udvikle løsninger, der kan reducere 
afhængigheden af enkelt-leverandører. Som følge heraf arbejder Vestas på at 
forbedre mulighederne for at kontrollere og lede kompleksiteten af den daglige drift 
samt konsekvenserne af ændringer i produktions- og leveringsplaner. 

 
Der er derfor udpeget en arbejdsgruppe, der skal sikre den direkte og daglige 
koordinering af alle mangler i leverancer fra underleverandørerne. Formålet er at 
minimere omfanget af forsinkede leverancer. Derudover har forretningsenheden 
Technology R&D og produktionsforretningsenhederne etableret arbejdsgrupper og 
handlingsplaner, som adresserer alle kritiske leverandørrelationer. 
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• Vestas er i øjeblikket ved at implementere et ’lean’ projekt på sine danske 
tårnfabrikker i Rudkøbing og Varde, hvilket forventes at afspejle sig i en stigning i 
Koncernens produktionskapacitet og effektivitet. 
 
Desuden åbner Vestas i 2006 en vingefabrik i Tianjin i Kina for at øge vindmøllernes 
lokalt fremstillede indhold samt for at øge mængden af komponenter indkøbt i USD. 
Etableringen af fabrikken forløber i henhold til planen, og vingefabrikken forventes at 
køre med fuld kapacitet i slutningen af 2006.  

 
Etableringen af en V82-1,65 MW nacellemontagefabrik i Castilla y León provinsen i 
Spanien forløber ligeledes i henhold til planen, og fabrikken forventes idriftsat i løbet 
af første halvår 2006. Kapacitetsudvidelsen fra den nye nacellemontagefabrik i 
Spanien vil blive udlignet af lukningen af Vestas’ nacellemontagefabrik i Randers, 
Danmark. Vestas’ totale nacellemontagekapacitet vil således ikke blive udvidet i 
2006.  

 
Der er dog i øjeblikket planer under overvejelse med hensyn til etablering af en 
nacellemontagefabrik i Kina. Denne fabrik vil, hvis den besluttes etableret, blive 
placeret i forbindelse med Vestas’ eksisterende faciliteter i Tianjin med 
produktionsstart i 2007. 
 
I oktober 2005, overtog Vestas aktiviteterne i relation til produktion af generatorer og 
andre dele fra den tyske virksomhed Weier Electric GmbH (“Weier”). De opkøbte 
aktiviteter er beliggende i Lübeck, Tyskland, og virksomheden beskæftiger ca. 100 
medarbejdere. 
 
Vestas har stor tillid til, at disse tiltag – sammen med “Vestas Constitution” 
initiativerne – allerede fra 2006 vil medføre en betydelig forbedring af den samlede 
produktionskapacitet og leveringssikkerhed. 

 
 
Prognose for 2006 
Til trods for udsigterne til fortsat mangel på komponenter forventer Vestas en væsentlig 
forbedring af sit økonomiske resultat i 2006. 
 
Den toårige forlængelse af PTC-ordningen i USA, forbedringen af priser og betingelser i 
Vestas' kontrakter, de mange initiativer, der allerede er implementeret med henblik på at øge 
den interne effektivitet og kapacitetsudnyttelsen, og - allervigtigst - forbedret 
gennemsnitsindtjening på projekter til levering i 2006 er alle faktorer, der kan forventes at 
sikre omsætningsvækst samt en højere EBIT-margin.  
 
I 2006 forventer Vestas at opnå en omsætning i størrelsesordenen EUR 3,6 – 3,8 mia. og en 
EBIT-margin mellem plus 4 og 7 procent. Det estimerede EBIT-spænd afspejler blandt andet 
de operationelle risici hidrørende fra komponentmangel og andre potentielle 
kapacitetsbegrænsninger. 
 
Koncernen forventer, at investeringer i materielle anlægsaktiver vil beløbe sig til EUR 160 – 
180 mio., og at nettoarbejdskapitalen vil udgøre 20–30 procent af omsætningen ved 
udgangen af 2006. Vestas’ udsigter for 2006 er opsummeret i følgende tabel. 
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Udsigter 

2006 
Forventninger

2005 
Omsætning (EUR mia.) 3,6 - 3,8 Ca. 3,4 
EBIT-margin (% af omsætning) Plus 4–7 Ca. minus 3 
Investeringer i materielle anlægsaktiver (mEUR mio.) 160-180 120-140 
Nettoarbejdskapital (% af omsætning ved årets udgang) 20-30 25-35 

 
Det skal bemærkes, at Vestas-koncernens fokus på EBIT og arbejdskapital kan resultere i 
lavere markedsandel i 2006. 
 
 
Informationsmøde (inkl. telefonkonference og webcast) den 24. november 2005, kl. 
15.00 
 
I forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsinformationen vil Vestas afholde 
informationsmøde for investorer, analytikere og pressen på Dansk Design Center, H. C. 
Andersens Boulevard 27, DK-København V i dag torsdag den 24. november 2005 kl. 15.00. 
Mødet vil blive afholdt på engelsk og transmitteret på internettet. Transmissionen kan følges 
direkte fra Vestas' website www.vestas.com og Københavns Fondsbørs A/S' website 
www.cse.dk med mulighed for simultantolkning til dansk. 
 
Der er mulighed for at deltage i informationsmødet via telefonkonference. Deltagere fra 
Danmark, som ønsker at stille spørgsmål under mødet, bedes ringe på tlf. 7026 5040, 
deltagere fra resten af Europa bedes ringe på tlf. +44 207 769 6432, og deltagere fra USA 
bedes ringe på tlf. +1 877 204 0753. 
 
Informationsmødet vil efterfølgende kunne afspilles via Vestas' website www.vestas.com. 
 
 
Tentativ finanskalender 2006 
 

• 29. marts – Årsrapport 2005 
• 25. april – Generalforsamling  
• 16. maj - Kvartalsinformation - 1. kvartal 2006 (dato ændret) 
• 24. august – Halvårsrapport 2006 
• 22. november – Kvartalsinformation - 3. kvartal 2006 (dato ændret) 
• Capital Market Day (dato vil blive meddelt senere) 
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Bilag 1: Markedssituation 
 
Nordamerika 
Den toårige forlængelse af PTC-ordningen i august 2005 har haft en meget positiv 
indflydelse på Vestas’ forventninger til det amerikanske marked. I oktober modtog Vestas en 
meget stor ordre på V80-1,8 MW vindmøller til levering i USA i 2006, jf. 
Fondsbørsmeddelelse nr. 31/2005 af 4. november 2005. Det forventede volumen på det 
amerikanske marked i 2006 og 2007 er meget tilfredsstillende. I en ny prognose anslår 
American Wind Energy Association, at der vil være installeret op imod 14.000 MW vindkraft i 
USA ved udgangen af 2007. Dette svarer til næsten en fordobling af den installerede 
kapacitet ved udgangen af 2004, som i henhold til BTM Consult var på 6.750 MW. 
  
Det canadiske marked har udviklet sig positivt i 2005, og fremtidsudsigterne for dette marked 
er også meget lovende. Vestas betragter således koncernens nuværende og fremtidige 
position på det canadiske marked som værende gunstig, hvilket bekræftes af den store ordre 
fra Enbridge Ontario Wind Power LP. 
 
Europa 
Tyskland er fortsat et stort marked i 2005. Det forventede leveringsomfang til Tyskland er i 
henhold til forventningerne. På grund af sæsonudsving forventes aktivitetsniveauet på det 
tyske marked at blive ekstremt højt i sidste kvartal af 2005, hvilket lægger et stort pres på 
den tyske organisation i den resterende del af året. Et mindre antal tyske projekter er blevet 
udsat til 2006, hvilket naturligvis vil få en negativ effekt på 2005 resultatet for Vestas’ tyske 
enhed. 
 
Det tyske marked er stabilt, og der forventes ikke betydelige vækstrater, før offshore 
installationer igangsættes. Det er dog fortsat usikkert, hvornår dette vil ske. 
 
Den politiske situation i Tyskland præges for tiden af usikkerhed, og dette kan påvirke 
mulighederne på det tyske marked. Den generelle tyske holdning til vedvarende energi er 
dog positiv, hvilket betyder, at Vestas generelt har en optimistisk holdning til situationen i 
Tyskland. Vestas følger dog situationen meget tæt. Det er i øjeblikket svært at vurdere, om 
dannelsen af CDU/CSU/SPD- koalitionsregeringen vil påvirke det tyske vindenergimarked.  
 
Det spanske marked er generelt stærkt, men administrative procedurer synes i en vis 
udstrækning at bremse godkendelsesprocessen for projekter. Den spanske regering har 
besluttet at forhøje målet for vindenergi fra 13.000 MW til 20.155 MW i 2010, hvilket skaber 
et meget stabilt grundlag for den fremtidige udvikling af vindenergi i Spanien. Vestas’ lokale 
tilstedeværelse i Spanien med en række produktionsfaciliteter er med til at understøtte 
Vestas’ positive forventninger til det spanske marked i årene fremover.  
 
Det portugisiske marked udvikler sig positivt med modtagelse af en række ordrer. V90-3,0 
MW møllen manifesterer sig selv som et meget konkurrencedygtigt produkt til det 
portugisiske marked. Vestas forventer, at det totale portugisiske vindmarked på kort sigt vil 
forblive stabilt.  
 
Vestas’ aktiviteter på det franske marked i 2005 er i det store hele i henhold til 
forventningerne.  I løbet af efteråret har Vestas modtaget ordrer på tre projekter i Beauce 
regionen i Frankrig bestående af 18 stk. V80-2,0 MW vindmøller, jf. Fondsbørsmeddelelse 
nr. 33/2005 af 6. oktober 2005. Når de tre projekter er etableret, vil de tilsammen udgøre en 
af de største vindmølleparker i Frankrig. Markedet bevæger sig hurtigt, og udsigterne på kort 
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sigt er meget positive, idet det franske marked forventes at vokse betydeligt i 2006, hvorefter 
afregningspriserne for vindenergi forventes at falde. Udsigterne på lang sigt er ligeledes 
meget positive, og Vestas forventer at blive en betydningsfuld spiller på det fremtidige 
franske marked. 
 
Det italienske marked forventes at stige betydeligt i 2005. I 3. kvartal 2005 har Vestas 
modtaget en ordre på 36 stk. V80-2,0 MW vindmøller. Vestas betragter ordren som en 
bekræftelse på Vestas’ konkurrencedygtighed på det italienske marked, jf. 
Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2005 af 15. juli 2005. 
 
I Italien er det nationale mål for vind stadig 3.000 MW i 2010, selvom Italien ifølge EU-direktiv 
nr. 2001/77/EC har et nationalt indikativ mål på 22% vedvarende energi i 2010. Derudover er 
der i løbet af de seneste år indført en række offentlige tiltag: Et system for grønne certifikater, 
godkendelsesproces, samt regler for nettilslutning og netudvikling. Som følge heraf tiltrækker 
det italienske marked en række nye spillere og udenlandske developere, selvom de 
italienske sites hovedsageligt er lavvinds-sites. Baseret på disse fakta, har Vestas positive 
forventninger til det italienske marked.  
 
Det græske marked forventes at vokse betydeligt i 2005. I 2005 har Vestas modtaget en 
ordre på 12 stk. V90-3,0 MW vindmøller, og andre projekter med MW-møller er på vej.  
 
Ifølge EU direktiv nr. 2001/77/EC har Grækenland et nationalt indikativt mål på 20% 
vedvarende energi i 2010. Takket være et attraktivt incitamentssystem samt en el-salgsaftale 
har nationale såvel som udenlandske investorer vist stigende interesse for at investere i 
vindenergi, og år 2005 forventes således at blive et tilfredsstillende år for Vestas’ 
datterselskab i Grækenland.  
 
I Storbritannien har aktivitetsniveauet været meget højt i løbet af de første ni måneder af 
2005. Flere Vestas projekter er dog blevet forsinket på grund af leveringsproblemer. Vestas 
modtog i oktober en ordre på 36 stk. V80-2,0 MW møller til Skotland, jf. 
Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2005 af 28. oktober 2005. Det britiske marked forventes at 
vokse kraftigt i de kommende år, idet den britiske regering vil implementere sin plan om at 
producere 10 procent af landets elektricitet fra vedvarende energi i 2010. Derudover er 
Vestas den eneste vindmølleleverandør, som har produktionsfaciliteter i Storbritannien. På 
denne baggrund har Vestas et positivt syn på det britiske marked, såvel onshore som 
offshore.  
 
De øvrige europæiske markeder udvikler sig tilfredsstillende. Som tidligere nævnt har Vestas 
i høj grad erfaret, at europæiske kunder bevæger sig hen imod MW-møller, hvor Vestas har 
et meget konkurrencedygtigt produktprogram.  
 
Asia-Pacific regionen 
Generelt er markederne i Asia-Pacific regionen karakteriseret ved stor økonomisk vækst, 
hvilket medfører et øget energibehov. Derfor er Vestas' langsigtede forventninger til det antal 
MW, der vil blive installeret i dette område, meget store. På grund af fokuseringen på 
lønsomhed og dermed indførelse af nye priser og betingelser kombineret med en generel 
ekspansion af det samlede marked i Kina og Indien forventer Vestas på kort sigt et fald i 
markedsandelen i Asia-Pacific regionen. 
 
Selvom Vestas er i gang med at etablere en lokal vingefabrik i Tianjin, Kina, vil det ikke være 
muligt at opfylde kravet om 70 procent lokalt indhold i 2006. Dette kan eventuelt betyde, at 
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Vestas ikke på kort sigt kan kvalificere sig som leverandør til vindmølleprojekter i Kina. 
Vestas er i færd med at undersøge mulighederne for at afbøde virkningen af dette krav, jf. de 
foreløbige planer for etablering af en nacellemontagefabrik, der i øjeblikket er under 
overvejelse. Den eventuelle kortsigtede negative effekt af ikke at kunne opfylde kravet om 70 
procent lokalt indhold kan dog blive en lavere markedsandel. 
 
Indien er blevet et af de større markeder for vindenergi. Markedspotentialet er lovende, da 
vedvarende energi forventes at bidrage betydeligt til at udjævne kløften mellem det 
fremtidige energibehov og den nuværende energimangel. For at udjævne kløften mellem 
udbud og efterspørgsel støtter den indiske regering fortsat brugen af vedvarende energi 
(skattebegunstigelser, midlertidig skattefrihed, afregningspriser, etc.) 
 
I november modtog Vestas en ordre på 25 stk. V90-3,0 MW vindmøller i Australien, jf. 
Fondsbørsmeddelelse nr. 36/2005 af 3. november 2005. Det var den første australske ordre 
på 3 MW vindmøller og den bekræftede, at Vestas er ubestridt markedsførende i Australien.  
 
Australien har nogle af de bedste vindressourcer i verden. Det australske marked er drevet 
af tilgængeligheden af Mandatory Renewable Energy Target (MRET). Det er Vestas’ 
opfattelse, at den nuværende regering ikke har til hensigt at forlænge MRET. Konsekvensen 
af regeringens politik er, at det langsigtede markedspotentiale for vindkraft i Australien 
betragtes som værende meget usikkert. 
 
Offshore 
På Copenhagen Offshore Wind konferencen i oktober understregede Vestas de betydelige 
vækstmuligheder inden for offshore vindkraft, men påpegede også de store risici. Vestas 
forventer, at offshore segmentet med tiden vil vokse, men den nuværende onshore 
markedssituation gør offshore mindre forretningsmæssigt tiltrækkende.  
 
Vestas arbejder i øjeblikket på offshore projekterne Kentish Flats og Barrows. Vestas er 
meget tilfreds med sin position som pioner på offshore området. Erfaringen fra f.eks. Horns 
Rev, North Hoyle og Scroby Sands giver nu et overbevisende vidensgrundlag for Vestas' 
offshore aktiviteter, men offshore er et kompliceret forretningsområde. Til både Kentish Flats 
og Barrows projekterne benyttes V90-3,0 MW møllen, som også vil blive installeret på 
NordzeeWind offshore projektet i 2006, jf. Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2005 af 31. maj 
2005.    
 
En række offshore projekter er i øjeblikket i tilbuds-/licitationsfasen, primært i England. 
Vestas har en naturlig interesse i disse projekter, men kontrakterne skal indeholde en rimelig 
deling af fortjeneste og risici mellem offshore kontrahenterne. 


