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Til aktionærerne i
Vestas Wind Systems A/S

I overensstemmelse med vedtægternes § 4 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i
Vestas Wind Systems A/S

tirsdag den 30. december 2003 kl. 11.00

på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, med følgende dags-
orden:

1. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen.

Under henvisning til selskabets Fondsbørsmeddelelse af den 12. december 2003 foreslår bestyrel-
sen, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital ad én el-
ler flere gange med indtil i alt nominelt kr. 40.000.000,00 som vederlag for selskabets erhvervelse
af aktier i NEG Micon A/S.

Bemyndigelsen foreslås indsat i vedtægterne som § 3, stk. 4 med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er indtil den 31. december 2004 bemyndiget til ad én eller flere gange efter bestyrel-
sens nærmere bestemmelse at forhøje selskabets aktiekapital uden fortegningsret for selskabets
hidtidige aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 40.000.000,00 (40.000.000 stk.) som vederlag for
selskabets erhvervelse af aktier i NEG Micon A/S.”

Vedtægternes nuværende § 3, stk. 4 ændres med de nødvendige konsekvensrettelser til § 3, stk.
5.

Indholdet af selskabets ovennævnte Fondsbørsmeddelelse kan ses på selskabets hjemmeside
www.vestas.dk.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, som indeholdt i denne indkaldelse vil fra dags dato være
fremlagt på selskabets hovedkontor til eftersyn for aktionærerne.

I henhold til vedtægternes § 6 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bestille
adgangskort hos Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, Postboks 850, DK-0900  København C
(tlf.: +45 33 33 33 01 eller telefax: +45 33 33 10 31). Bestillinger skal være Nordea Bank Danmark A/S
i hænde senest mandag den 29. december 2003 kl. 16.00.

Bestilling af adgangskort pr. post bør af hensyn til julen fremsendes snarest muligt. Aktionærer, der
ikke har modtaget rettidigt bestilt adgangskort, kan ved indgangen til generalforsamlingen få udleveret
adgangskort mod forevisning af identifikation.

Ikke-navnenoterede aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, må godtgøre deres ad-
komst ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation
højst må være 14 dage gammel. Aktionæren skal endvidere afgive skriftlig erklæring om, at aktierne
ikke er eller vil blive overladt til andre, inden generalforsamlingen er afholdt.

Ringkøbing, den 17. december 2003

Vestas Wind Systems A/S
På vegne bestyrelsen

Bent Carlsen
Bestyrelsesformand


