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Vestas modtager en ordre på 25 stk. V90-3,0 MW vindmøller i Australien  
  
Vestas-koncernen har modtaget en ordre på 25 stk. V90-3,0 MW vindmøller til Studland Bay 
Wind Farm, som skal placeres i den nordvestlige del af Tasmanien. Studland Bay er tredje 
fase af Woolnorth Wind Farm, hvor de to tidligere faser består af i alt 37 stk. V66-1,65 MW 
vindmøller. 
  
Det 75 MW store Woolnorth Studland Bay Wind Farm ordre skal leveres til Roaring 40s, som 
er et joint venture selskab ejet af Hydro Tasmania og China Light and Power. Ordren består 
af levering, installation og idriftsættelse, fjernovervågningssystem samt en 5-årig service- og 
vedligeholdelsesaftale. Afskibning af vindmøllerne påbegyndes i 2006, og idriftsættelse af 
vindkraftanlægget finder sted i løbet af tredje kvartal 2006.  
 
”Ordren er den første ordre på 3,0 MW vindmøller til Australien, og vi er stolte over at have 
modtaget denne ordre fra Roaring 40s. Ordren er en fortsættelse af vores samarbejde med 
Roaring 40s, som er en af Vestas’ største kunder i området og en af Sydøstasiens førende 
virksomheder inden for vedvarende energi,” siger Thorbjørn N. Rasmussen, adm. direktør i 
Vestas Asia Pacific A/S og tilføjer: “Vi er meget glade for at have modtaget endnu en ordre 
på et stort projekt i Australien og især til Tasmanien, hvor Vestas ligeledes har en nacelle 
montagefabrik i den nordvestlige del af staten. Ordren bekræfter endnu engang Vestas’ 
stærke position på markedet.”  
 
Australien har nogle af verdens bedste vindressourcer. Det australske marked er drevet af 
tilgængeligheden af Mandatory Renewable Energy Target (MRET), og det er Vestas’ 
opfattelse, at den nuværende regering ikke har til hensigt at forlænge MRET’en. 
Konsekvensen af regeringens politik er, at det langsigtede markedspotentiale for vindkraft i 
Australien er særdeles usikkert. 
  
Ovennævnte ordre påvirker ikke Vestas-koncernens forventninger til 2005, jf. Fondsbørs-
meddelelse nr. 28/2005 af den 25. august 2005. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til adm. direktør i Vestas Asia Pacific A/S, Thorbjørn N. 
Rasmussen eller til chef for Kommunikation & IR hos Vestas Wind Systems A/S, Annette 
Munk Rasmussen, begge på telefon nr. 9730 0000. 
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