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MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDGIVES I
 ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN

Til Københavns Fondsbørs
23. februar 2004

Vestas Wind Systems A/S fondsbørsmeddelelse nr. 06/2004
NEG Micon A/S fondsbørsmeddelelse nr. 06-04

Sammenlægningen mellem Vestas og NEG Micon vil blive gennemført

Bestyrelserne for Vestas Wind Systems A/S (”Vestas”) og NEG Micon A/S (“NEG Micon”) besluttede den
19. februar 2004 at forlænge tilbudsperioden for det af Vestas den 12. december 2003 fremsatte frivillige
Ombytningstilbud (”Ombytningstilbuddet”) til den 4. marts 2004 kl. 20.00 (dansk tid), idet selskaberne ikke
havde modtaget godkendelser fra visse konkurrencemyndigheder. Vestas har nu modtaget godkendelse
af sammenlægningen fra konkurrencemyndighederne i USA, og har dermed modtaget godkendelser fra
konkurrencemyndighederne i alle de lande, hvor sammenlægningen er anmeldelsespligtig. De engelske
konkurrencemyndigheder (Office of Fair Trading) har anmodet om og fået materiale vedrørende
sammenlægningen med henblik på behandling af denne. Godkendelse i UK er imidlertid ikke en
betingelse for, at sammenlægningen kan gennemføres.

Bestyrelsen for Vestas har på denne baggrund konkluderet, at betingelserne for Ombytningstilbuddet er
opfyldt eller vil blive frafaldet, og har derfor besluttet at aktieombytningen vil blive gennemført umiddelbart
efter udløbet af tilbudsperioden den 4. marts 2004.

På nuværende tidspunkt har aktionærer, der repræsenter mere end 92% af aktiekapitalen og
stemmerettighederne i NEG Micon, accepteret Ombytningstilbuddet. Bestyrelserne for Vestas og NEG
Micon opfordrer fortsat de aktionærer i NEG Micon, som endnu ikke har accepteret Ombytningstilbuddet,
til at gøre dette inden udløbet af tilbudsperioden den 4. marts 2004. Indsendelse af acceptblanket er en
forudsætning for at deltage i Ombytningstilbuddet.

Aktionærer i NEG Micon, der allerede har indsendt acceptblanketten, behøver ikke at foretage sig
yderligere. Aktionærer i NEG Micon, der ikke har indsendt acceptblanketten, kan benytte den blanket, der
er en del af det udsendte tilbudsdokument af 12. december 2003, eller henvende sig til Nordea Bank, tlf.
3333 5092 med henblik på at få tilsendt et tilbudsdokument med acceptblanket. Tilbudsdokumentet kan
også hentes på Internettet på www.vestas.com og www.neg-micon.com.
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