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tt t t tt r t  
  
De e tilbudsdokumen  og accep blanke en indeholder vigtige oplysninger, som bør læses, før der t æffes beslu ning
med hensyn til accept a  tilbuddet. f

Omby ningstilbuddet indehold  i dette tilbudsdokument er udarbejdet som et frivilligt tilbud i overensstemmelse medt t    
Lov om Værdipapirhandel (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 9. juli 2002) og Fondsrådets Bekendtgørelse nr. 827 af 10. 
november 1999. Såvel ombytningstilbuddet som accept heraf er undergivet dansk ret. 

Tilbudsdokumentet er uda bejdet på dansk og er o ersat il engelsk  I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to r v t .
versioner er den danske tekst gældende. 

Der er ikke givet nogen personer bemyndigelse til a  afgive oplysninger på vegne af Vestas Wind Systems A/S bortset   t
fra, hvad der er indeholdt i dette tilbudsdokument, inklu ive acceptblanketten. A givelse af sådanne oplysninger kan i s f
givet fald ikke betragtes som autorise ede. Udsendelse a  dette tilbudsdokument kan under ingen omstændigheder r f
be agtes som tilkendegivelse af, at der ikke er sket nogen forandring i Vesta  Wind Systems A/S' elle  NEG Micon A/S'tr s r  
forhold efter da oen for tilbudsdokumen e  eller af, at oplysninger, der er anført i tilbudsdokumen e  eller i t t t t t
dokumenter, der er henvi t til heri, er korrekte på noget tidspunkt efter datoen for dette tilbudsdokument. Enhver s  
ænd ing af væsen lig be ydning i forhold til tilbudsdokumente s indhold vil blive offen liggjo t via Københavns r t t t t r
Fondsbørs. 

De e omby ningstilbud gælder ikke, hverken direk e eller indirek e, i USA, Canada, Australien eller Japan eller i en tt t t t
h ilken som helst anden jurisdiktion, hvo  omby ningstilbuddet ikke er lovligt. Dette tilbudsdokument vil hverken v r t
direkte eller indirekte blive fremsendt til modtagere i USA, herunder ved benyttelse af det amerikanske postvæsen eller 
faciliteter stillet til rådighed af fondsbø ser i USA, eller på nogen anden måde. Bortset herfra, sendes de e r tt
tilbudsdokument med ilhø ende accep blanke  af NEG Micon A/S til de s navnenoterede aktionærer. Det stilles t r t t t
endvidere til rådighed af Vestas Wind Systems A/S for børsmæglere, pengeins itutter, formueforvaltningsselskaber og t  
and e. r
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1. Kort om Ombytningstilbuddet 
Vestas Wind Systems A/S (”Vestas”) fremsætter hermed et anbefalet tilbud (”Ombytningstilbuddet”) til 
aktionærerne i NEG Micon A/S (”NEG Micon”), CVR nr. 10794684, Alsvej 21, 8900 Randers, om at erhverve 
samtlige aktier i NEG Micon mod vederlag i form af nyudstedte aktier i Vestas på de i dette 
tilbudsdokument (”Tilbudsdokumentet”) fremsatte vilkår. Ombytningstilbuddet fremsættes i forbindelse 
med den fælles fondsbørsmeddelelse af 12. december 2003, hvori det oplyses, at bestyrelserne i Vestas 
og NEG Micon har indgået aftale om at søge at sammenlægge Vestas og NEG Micon 
(”Sammenlægningsaftalen”). 

Aktionærerne i NEG Micon tilbydes en (1) nyudstedt aktie i Vestas à nom. DKK 1 for hver aktie i NEG Micon 
à nom. DKK 10 (”Tilbudsprisen”). 

Vilkårene for Ombytningstilbuddet svarer til følgende præmier på NEG Micon aktier over de seneste 12 
måneder: 

Periode 

NEG Micon aktiekurs 
(alle handler) 

(DKK) 

Vestas aktiekurs  
(alle handler) 

(DKK) Præmie (2) 

Lukkekurs 11. december 2003 (1) 67,5 92 36% 

1 måneds gennemsnit før den 
11. december 2003 66 107 62% 

6 måneders gennemsnit før den 
11. december 2003 76 106 39% 

9 måneders gennemsnit før den 
11. december 2003 73 89 23% 

12 måneders gennemsnit før 
den 11. december 2003 77 82 6% 

(1) Sidste handelsdag før fremsættelsen af Ombytningstilbuddet 
(2)  Baseret på den gennemsnitlige aktiekurs for Vestas og NEG Micon i perioden 

 

NEG Micons bestyrelse anser sammenlægningen som helhed for at være i NEG Micons aktionærers 
interesse og anbefaler derfor enstemmigt NEG Micons aktionærer at acceptere Ombytningstilbuddet. NEG 
Micons bestyrelse har modtaget finansiel rådgivning fra Nordea Securities, og Nordea Securities har 
baseret denne rådgivning på NEG Micons ledelses forretningsmæssige vurderinger. 

Vestas’ bestyrelse anser sammenlægningen som helhed for at være i Vestas’ aktionærers interesse. Vestas’ 
bestyrelse har modtaget finansiel rådgivning fra Dresdner Kleinwort Wasserstein, og Dresdner Kleinwort 
Wasserstein har baseret denne rådgivning på Vestas’ ledelses forretningsmæssige vurderinger. 



 
 

 
4 (40) 

 
 

Med tilbuddet værdiansættes NEG Micons aktiekapital til DKK 2.457 mio., baseret på Vestas’ lukkekurs på 
DKK 92 pr. 11. december 2003. 

Vestas har modtaget bindende, uigenkaldeligt tilsagn om at acceptere Ombytningstilbuddet fra 
Aktieselskabet Schouw & Co., der samlet repræsenterer 25% af aktiekapitalen og stemmerne i NEG Micon, 
på den første dag i Ombytningstilbudsperioden (som defineret nedenfor). Ifølge betingelserne for sit 
uigenkaldelige tilsagn er Aktieselskabet Schouw & Co. ikke berettiget til at trække sit tilsagn om at 
acceptere Ombytningstilbuddet tilbage, også i tilfælde af, at der afgives et konkurrerende bud på aktierne 
i NEG Micon. I tilfælde af at Vestas tilbagekalder sit Ombytningstilbud, har Aktieselskabet Schouw & Co. 
forpligtet sig til ikke at sælge, pantsætte eller på anden måde afhænde eller overdrage sine aktier i NEG 
Micon inden for en periode på fire måneder efter udløbet af Ombytningstilbudsperioden (som defineret 
ovenfor) eller nogen forlængelse heraf.  

Ombytningstilbuddet gælder fra den 12. december 2003 og indtil den 21. januar 2004 kl. 20.00 
(”Ombytningstilbudsperioden”). 

De nye aktier i Vestas vil blive søgt optaget til notering på Københavns Fondsbørs med forventet første 
handelsdag den 27. januar 2004.  

Ovenstående sammenfatning er undergivet de nærmere vilkår og betingelser, der er angivet nedenfor i 
afsnit 8. 
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2. Redegørelse fra NEG Micons bestyrelse 
Oplysningerne i afsnit 2 (Redegørelse fra NEG Micons bestyrelse) i dette Anbefalede Ombytningstilbud e  
den fulde redegørelse fra NEG Micons bestyrelse. 
 
Københavns Fondsbørs A/S 
Nikolaj Plads 6 
1067 København K 
  12. december 2003 

Baggrund 
Vestas Wind Systems A/S (“Vestas”) har i dag fremsat et aktieombytningstilbud (“Ombytningstilbuddet”) til 
aktionærerne i NEG Micon A/S (”NEG Micon”). Vestas tilbyder en (1) ny aktie à nom. DKK 1 pr. aktie i Vestas 
for hver aktie i NEG Micon à nom. DKK 10. 

NEG Micons bestyrelse er i henhold til Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999, §7 
forpligtet til at udsende en erklæring om Ombytningstilbuddet. 

NEG Micon og Vestas har indgået en sammenlægningsaftale, der fastlægger betingelserne for 
Ombytningstilbuddet, og som følge heraf er denne bestyrelsesredegørelse gengivet i Ombytningstilbuddet 
dateret 12. december 2003 fra Vestas. Forud for godkendelsen af aftalen har bestyrelsen konsulteret 
eksterne finansielle og juridiske rådgivere og overvejet relevante forhold vedrørende Ombytningstilbuddet 
og den påtænkte transaktion. 

Bestyrelsen er blevet orienteret om at NEG Micons største aktionær Aktieselskabet Schouw & Co., der 
samlet repræsenterer 25% af aktiekapital og stemmerne i NEG Micon, har afgivet tilsagn om at acceptere 
Ombytningstilbuddet. 

Overvejelser 
I forbindelse med sin beslutning om at anbefale Ombytningstilbuddet har NEG Micons bestyrelse gjort sig 
følgende overvejelser vedrørende fordele og ulemper for aktionærerne i forbindelse med 
Ombytningstilbuddet. 

 På baggrund af lukkekursen for Vestas’ aktier den 11. december 2003, udgør 
Ombytningstilbuddet en præmie på 36% i forhold til lukkekursen på NEG Micons aktier den 11. 
december 2003 og den gennemsnitlige kurs på Vestas’ aktier i den foregående 6 måneders 
periode udgør en præmie på 39% i forhold til den gennemsnitlige kurs på NEG Micons aktier i den 
foregående 6 måneders periode. 

 Stigningen i onshore-parkernes MW-kapacitet og væksten i antallet af offshore-installationer 
understreger betydningen af teknologisk ekspertise, betydelig produktionskapacitet og et stærkt 
kapitalgrundlag, for at kunne understøtte branchens standard produkt- og performancegarantier. 
Med sammenlægningen af NEG Micon og Vestas skabes en større virksomhed, som vil have den 
nødvendige størrelse for at den sammenlagte koncern kan styrke sin konkurrenceevne og drage 
fuld nytte af den forventede vækst på det globale marked for vindmøller. 

 Sammenlægningen vil forstærke NEG Micons eksisterende bestræbelser på at øge den globale 
markedsandel og på at etablere produktionsfaciliteter på attraktive markeder. 

 Væsentlige omkostningssynergier på mindst EUR 67 mio. (DKK 500 mio.) årligt forventes 
realiseret når sammenlægningen af de to selskaber er fuldt gennemført.  

 Ombytningstilbuddet betyder, at aktionærerne i NEG Micon ikke realiserer deres investering, men 
modtager aktier i den sammenlagte koncern og derigennem vil få andel i den forventede 
fremtidige værdiskabelse gennem realisering af vækst i vindmølleindustrien samt de forventede 
synergier ved sammenslutningen. 

 De skattemæssige konsekvenser af at acceptere Ombytningstilbuddet vil afhænge af den enkelte 
aktionærs forhold. For danske aktionærer er der opnået forhåndsgodkendelse fra 
skattemyndighederne til at aktieombytningen vil være skattefri i henhold til 
Aktieavancebeskatningslovens § 13. Udenlandske aktionærer anbefales at undersøge egne 
skattemæssige forhold i forbindelse med Ombytningstilbuddet. 

 Sammenlægningen af NEG Micon og Vestas vil medføre driftsmæssige risici i forbindelse med 
integrationen af aktiviteterne og realiseringen af de forventede synergier. 
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Bestyrelsen har i forbindelse med udstedelsen af denne erklæring modtaget en ”fairness opinion” dateret 
den 12. december 2003 fra NEG Micons finansielle rådgiver, Nordea Securities, der angiver, at 
Ombytningstilbuddet repræsenterer en værdi, der, på baggrund af og på betingelse af visse 
forudsætninger og begrænsninger, er fair for aktionærerne ud fra et finansielt synspunkt. 

Anbefaling 
På baggrund af ovenstående overvejelser anbefaler bestyrelsen enstemmigt NEG Micons aktionærer at 
acceptere Ombytningstilbuddet. 

Med venlig hilsen 
NEG Micon A/S 
 
Jørn Ankær Thomsen 
Bestyrelsesformand 
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3. Baggrund for sammenlægningen 
Vindkraft er blevet den væsentligste form for vedvarende energi og det primære alternativ til 
konventionelle energiformer (f.eks. gas, kul, damp). 

Den akkumulerede installerede effekt inden for vindkraft (MW) er fordoblet siden år 2000 og er firedoblet 
siden 1998. Væksten i vindenergisektoren er hovedsageligt drevet af forskellige offentlige initiativer, 
incitamentsprogrammer og krav, der har til hensigt at fremme udnyttelsen af miljøvenlige energiformer 
med det formål at reducere udledningen af drivhusgasser. Væksten i sektoren understøttes endvidere af 
den teknologiske udvikling fra vindmølleproducenternes side, herunder Vestas og NEG Micon, hvilket har 
gjort vindkraft væsentligt mere konkurrencedygtig i forhold til konventionelle energiformer. Den 
teknologiske udvikling har medført kommerciel produktion af større og mere effektive vindmøller. For 
eksempel havde den gennemsnitlige installerede vindmølle i 2002 en effekt på 1,3MW mod 790kW i 2000 
(kilde: BTM Consult World Market Update 2002). Der er fortsat behov for yderligere produktudvikling. 
Vestas lancerede i 2003 sin nye 3MW mølle, og NEG Micon er påbegyndt afprøvningen af sin nye 4,2MW 
mølle. Den hastighed hvormed branchen udvikler teknologien og den stadigt stigende størrelse af 
vindmøller viser klart behovet for stordrift inden for produktudvikling samt produktion. 

Væksten i sektoren fra midten til sidst i 1990’erne, skete hovedsageligt på fire nationale markeder, nemlig 
Danmark, Tyskland, Spanien og USA, som tilsammen udgjorde 72% af den samlede effekt, der blev 
installeret mellem 1998 og 2002. Tyskland, Spanien og USA anses fortsat for at være de tre væsentligste 
markeder for vindmøller. Selvom USA udgør et særligt vigtigt marked, er det amerikanske marked 
traditionelt forbundet med volatilitet, på grund af dets afhængighed af den amerikanske regerings PTC-
ordning (Production Tax Credit – ordning til at fremme vindenergi). Den nuværende PTC-ordning udløber 
ved udgangen af 2003, og forlængelsen af ordningen i en årrække fremover er endnu ikke godkendt. 
Danmark har mistet betydning som marked, grundet manglende onshore-sites til installation af møller 
samt det politisk bestemte loft over prisen på vindenergi. Der, hvor Danmark kan spille en særlig rolle, er i 
installation af vindmøller offshore.  

Vindenergiindustrien har fortsat sin udvikling på nye geografiske markeder, hovedsageligt som følge af 
ændringer i de offentlige initiativer omtalt ovenfor. Der er kommet nye betydningsfulde vækstmarkeder i 
de senere år, bl.a. Storbritannien (såvel onshore som offshore), Portugal, Grækenland, Frankrig og Italien i 
Europa, Australien og Japan i Stillehavsregionen samt Canada og Indien. Fremkomsten af nye 
vækstmarkeder er et tegn på den stadigt øgede globalisering af industrien og de mulige fordele ved at 
etablere et globalt produktions- og servicenetværk. 

Den ændrede struktur i vindenergisektoren og den løbende teknologiske udvikling har resulteret i øget 
efterspørgsel efter større kommercielle onshore-vindmølleparker. Hvor 75% af vindmøllesalget i 1995 
bestod af enkeltmøller eller mindre vindmølleparker op til 5MW, udgjorde ca. 65% af salget i 2002 
vindmølleparker ejet af kommercielle interesser eller forsyningsselskaber (kilde: BTM Consult World 
Market Update 2002). Offshore-markedet er endvidere blevet et væsentligt vækstmarked på grund af de 
relativt mere attraktive vindforhold, der findes offshore. Danmark har ført an i udviklingen af dette marked 
og det første store projekt har været Horns Rev projektet på 160 MW. Storbritannien er også et vigtigt 
offshore-marked, som Vestas har leveret vindmøller til. Ud af de 18 planlagte offshore-projekter har 
Vestas fået ordrer på to projekter, og NEG Micon har fået sin første offshorekontrakt. Der er endnu ikke 
afgivet ordrer vedrørende størstedelen af de resterende projekter i Storbritannien. I Europa er Holland, 
Belgien, Tyskland og kystområderne i Østersøen også vigtige markeder for opstilling af vindmøller 
offshore. 

Stigningen i onshore-parkernes MW-kapacitet og væksten i antallet af offshore-installationer, der generelt 
består af  vindmøller på 2 MW og derover, understreger betydningen af teknologisk ekspertise, betydelig 
produktionskapacitet og et stærkt kapitalgrundlag, med henblik på at kunne understøtte branchens 
standard produkt- og performancegarantier, hvilket er en afgørende faktor for de fleste 
forsyningsselskaber og vindparkdevelopere. 

På baggrund af disse nye tendenser og krav i vindenergibranchen er bestyrelserne i Vestas og NEG Micon 
blevet enige om at sammenlægge de to selskaber. Hovedpunkterne og strategien for den sammenlagte 
koncern fremgår af nedenstående. 
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4. Den sammenlagte koncern 

4.1. Førende global producent af vindmøller 
Den sammenlagte koncern vil blive verdens førende producent af vindmøller med en stærk position på de 
vigtige europæiske og internationale markeder for vindmøller. Den sammenlagte koncern får en global 
akkumuleret installeret effekt på over 13.000 MW, tilstedeværelse i ca. 40 lande og ca. 8.500 
medarbejdere (samlede antal medarbejdere opgjort ultimo 2002). Etableringen af det samlede selskab 
styrker den konkurrencemæssige position på det globale marked for vindmøller samt den 
konkurrencemæssige position i forhold til andre energikilder. 

NEG Micon og Vestas er begge store producenter af vindmøller med mange års erfaring i branchen og med 
kendte brands. Den sammenlagte koncern vil bevare det globale markedsfokus, som både Vestas og NEG 
Micon har udviklet gennem deres mangeårige erfaring i industrien. Begge selskaber sælger og deltager i 
licitationer vedrørende vindmøller og vindmølleprojekter over hele verden via lokale og regionale kontorer 
eller ved direkte eksport fra Danmark. Begge selskaber leverer  teknisk bistand fra deres hovedkontor til 
de lokale og regionale kontorer. Sammenlægningen vil udnytte det stærke geografiske fit mellem de to 
virksomheder, og styrke den udvidede koncerns position på de vigtigste geografiske markeder for 
vindmøller. 

Vestas’ og NEG Micons geografiske markedstilstedeværelse for så vidt angår salgs-, produktions- og 
serviceaktiviteter supplerer i høj grad hinanden. NEG Micon har en attraktiv andel af det spanske marked, 
der er et af verdens største markeder for vindmøller og et marked, hvor Vestas ikke har haft nogen 
tilstedeværelse siden selskabet i 2001 solgte sin 40% ejerandel i Gamesa Eólica S.A. NEG Micon har også 
en stærk position på det indiske marked. Vestas har en relativt stærkere tilstedeværelse og 
markedsposition i Tyskland og USA. Begge selskaber satser på de nyere og lovende markeder i Oceanien 
og europæiske lande som Storbritannien, Irland, Frankrig, Portugal, Italien, Grækenland og Benelux-
landene samt andre områder i verden bl.a. Canada, hvor antallet af projekter i dag er relativt beskedent, 
men hvor der forventes vækst.  

Som adskilte, uafhængige selskaber konkurrerer Vestas og NEG Micon om ordrer fra samme kreds af 
potentielle vindmøllekunder. Selvom hvert af de to selskaber kan være mere eller mindre afhængig af en 
enkelt kunde i et givet år som følge af størrelsen på en enkeltstående ordre i det pågældende år, har 
hverken Vestas eller NEG Micon tidligere været afhængig af enkeltkunder over en længere periode. Som 
følge af sammenlægningen vurderer bestyrelserne for Vestas og NEG Micon, at den sammenlagte koncern 
bedre vil kunne imødekomme kravene fra vindmøllekunderne rundt om i verden. 

4.2. Fordele ved større drift og global produktion 
Den forøgede størrelse af vindmølleprojekterne og ændringen i kundegrundlaget fra individuelle købere 
og små eller lokale projektudviklere til store forsyningsselskaber og internationale vindparkdevelopere har 
været en vigtig tendens inden for vindenergisektoren i de senere år. Selvom både Vestas og NEG Micon 
fortsat producerer vindmøller til små ordrer efter behov, er størstedelen af deres respektive aktiviteter nu 
baseret på større ordrer. Ved større projekter kræver kunderne typisk øget involvering fra 
vindmølleproducenternes side i hele projektplanlægningen, og det kan ofte være gavnligt for producenten 
at tage ansvaret for at fremme hele eller væsentlige dele af projektplanlægningen, projektudviklingen og 
projektfinansieringen af store projekter. På denne baggrund anerkender begge selskaber betydningen af 
størrelse og effektivitet med henblik på at levere både store og små ordrer til kunder på et 
konkurrencedygtigt grundlag og samtidig fortsætte med at levere produkter af høj kvalitet.  

Med sammenlægningen skabes en større virksomhed, som begge selskabers bestyrelser mener vil have 
den nødvendige størrelse for at den sammenlagte koncern kan styrke sin konkurrenceevne og drage fuld 
nytte af den forventede vækst på det globale marked for vindmøller. Den sammenlagte koncern får 
produktionsfaciliteter i 10 lande og salgs- og repræsentationskontorer i ca. 20 lande over hele verden, 
herunder på samtlige af verdens største markeder for vindmøller. Det samlede selskab får ca. 8,500 
medarbejdere (samlede antal medarbejdere opgjort ultimo 2002). Både Vestas og NEG Micon har adskillige 
produktionsfaciliteter i Danmark og internationalt. Det er vigtigt over tid at tilpasse og udbygge den 
samlede produktionskapacitet med henblik på at vokse med markederne.  

4.3. Industriens bedste inden for produkter, teknologi og produktion 
Sammenlægningen giver den sammenlagte koncern mulighed for at udnytte det bedste inden for 
teknologi, design og produktionsteknik fra NEG Micon og Vestas. Sammenlægningen af Vestas og NEG 
Micon udvider også det produktsortiment, der tilbydes den sammenlagte koncerns kunder. Den samlede 
koncern agter at anvende ”best practice”-principper i hele forretningen, hvilket indebærer mulighed for 
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væsentlige fordele i bl.a. indkøb og teknologi. Både Vestas og NEG Micon har en veletableret position 
inden for alle vigtige segmenter af onshoremarkedet samt på det voksende offshoremarked. Vestas er i 
gang med at opstille 30 2MW offshore-vindmøller ved North Hoyle i Storbritannien og har påbegyndt 
arbejdet på et andet anlæg med 30 2MW vindmøller ved Scroby Sands i Storbritannien. NEG Micon har 
indgået en kontrakt på et 30 2,75MW offshore-vindmøller ved Kentish Flats ud for kysten i Kent i 
Storbritannien. 

Den sammenlagte koncern vil vurdere det fremtidige produktprogram på baggrund af Vestas’ og NEG 
Micons nuværende produktporteføljer. Idet vindmølleindustrien er karakteriseret ved projekter med 
flerårig gennemløbstid, er det usandsynligt, at den sammenlagte koncern vil igangsætte en hurtig 
rationalisering af sit udbud af vindmøller, da dette ville kunne have en negativ indvirkning på 
kundeforholdene samt på eksisterende ordrer og licitationsrunder. Det forventes dog, at det nuværende 
samlede antal vindmøllemodeller på sigt vil blive reduceret efter en evaluering af kundernes behov og de 
enkelte vindmøllers ydelse og teknologi. Den sammenlagte koncern vil naturligvis fortsat yde service og 
support på allerede installerede vindmøller fra Vestas og NEG Micon. 

Sideløbende med produktevalueringerne vil der blive foretaget en analyse af potentialet for fremtidige 
teknologiopgraderinger af de eksisterende vindmøller gennem anvendelse af den bedste teknologi fra 
hvert af de to selskaber i de nuværende produkter. 

Den fremtidige produktportefølje forventes i væsentlig grad at blive positivt påvirket af fusionen af de to 
selskabers knowhow og teknologi. Der vil fortsat være stor fokus på løbende forbedringer af prisen pr. 
kilowatttime med henblik på at forbedre konkurrenceevnen yderligere i forhold til andre energikilder. Et 
vigtigt område er vindmøller til offshore-installationer, som vil få stor opmærksomhed i forbindelse med 
evalueringen af produktporteføljen og de fremtidige produktudviklingsområder. 

Begge selskaber har i årenes løb oprettet egenproduktion af en stadig stigende andel af de vigtige 
komponenter til vindmøllerne. Det gælder især komponenter som vinger, styresystemer, tårne og for 
Vestas’ vedkommende også støbejernskomponenter. Den sammenlagte koncern vil øge egenandelen i det 
omfang det er hensigtsmæssigt for at kontrollere nøgleelementer indenfor udvikling, fremstilling og 
kvalitetskontrol. 

4.4. Den sammenlagte koncerns strategi 
NEG Micon og Vestas har hver især fokuseret på udvidelse af deres globale markedsandele og på at 
etablere produktionsfaciliteter på attraktive markeder. Dette strategiske fokus vil blive styrket af 
sammenlægningen. Den sammenlagte koncern agter at være førende på de vigtigste markeder for 
vindmøller og på de nye markeder. Strategien er: 

 at forblive den førende globale producent af vindkraftløsninger med markedsandel på minimum 
35%, 

 at den sammelagte koncern skal vokse på lønsom vis og drage nytte af den stigende betydning af 
at have størrelsen til at sikre sig ordrer på store onshore-vindmølleparker og offshore-projekter, 

 fortsat at fastholde en høj grad af vertikal integration. Ved selv at producere en del af vindmøllens 
vigtigste dele vurderer den sammenlagte koncern at fleksibiliteten i produktudviklingen øges, 
afhængigheden af leverandører reduceres og den omfattende produktions-knowhow fastholdes, 

 at fortsætte internationaliseringen af aktiviteterne på nye markeder, hvor der kan skabes lønsom 
ekspansion, 

 at fortsætte med at udvikle og fremstille kosteffektive og teknologisk førende vindmølleløsninger, 
samt 

 at skabe værdi for den sammenlagte koncerns kunder, aktionærer, medarbejdere og andre 
interessenter.  

Det er Vestas’ og NEG Micons intention, at den sammenlagte koncern skal have følgende mål: 

 En global markedsandel på minimum 35% målt på installeret MW effekt, 

 En resultatgrad før finansielle poster og skat (EBIT-margin) på 10%, 

 Nettoarbejdskapital ultimo året på 25% af omsætningen. 
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4.5. Synergier og integrationsomkostninger 
De forventede synergier afspejler de respektive ledelsers nuværende forventninger.  De forventede 
synergier e  behæfte  med en betydelig usikkerhed og risiko, og der kan ikke gives sikkerhed for, at de 
forventede synergier vil kunne realiseres eller opnås inden for den forventede tidsramme. Se afsnit 5 
vedrørende yderlige e risikofaktore , som kan have indflydelse på realise ingen af synergierne. 

De respektive ledelser i Vestas og NEG Micon forventer, at sammenlægningen af de to selskaber vil skabe 
en fortsat stærk vækstplatform samt danne basis for opnåelse af væsentlige synergier. 

Som følge af den forøgede størrelse og det bredere kapitalgrundlag samt den teknologiske ekspertise og 
globale produktionskapacitet vil den sammenlagte koncern kunne skabe forøget omsætningsvækst efter 
integrationen af de to selskaber. 

Der forventes betydelige omkostningssynergier på mindst EUR 67 mio. (DKK 500 mio.) årligt før 
afskrivninger og skat ved sammenlægningen af de to selskaber. Disse synergier forventes opnået gradvist 
fra 2004 til 2006 med EUR 14 mio. (DKK 100 mio.) i 2004 og EUR 47 mio. (DKK 350 mio.) i 2005.  

Omkostningssynergier forventes realiseret inden for de væsentligste funktioner som angivet nedenfor: 

Specifikation af omkostningssynergier - EUR 67 mio. (DKK 500 mio.) 

Indkøb 50% 

Salg og service 20% 

Produktion 10% 

Andre faste omkostninger 10% 

Produktudvikling 10% 
 

Indkøb: Det største enkelte besparelsesområde forventes at ligge inden for indkøb af råvarer og 
komponenter, og udgøre ca. 50% af de forventede besparelser. Dette skal opnås gennem indførelse af 
”best practice” i hele den sammenlagte koncern, gennemgang af den sammenlagte koncerns tekniske 
ekspertise for at minimere materialeforbrug og maksimere materiale- og komponentydelse kombineret 
med generelle omkostningsbesparelser, som følge af, at man bliver en større indkøber af visse råvarer og 
komponenter. Disse omkostningsbesparelser indeholder ikke omkostningsbesparelser som følge af 
rationalisering af den sammenlagte koncerns produkt portefølje på sigt. 

Salg og service: Begge selskaber har verdensomspændende salgs- og serviceorganisationer og begge 
selskaber er således repræsenteret i en række lande. Hovedparten af omkostningsbesparelserne inden for 
salg og service forventes at kunne realiseres gennem integration af begge selskabers salgsorganisationer 
samt reduktion af overlappende salgsfunktioner. Inden for aftersales og service forventes mindre 
omkostningsbesparelser, da den sammenlagte koncern fortsat vil servicere begge selskabers samlede 
installerede effekt, samt mod at udvikle sine aftersales og serviceydelser for dermed fortsat at forbedre 
sine brancheførende kvalitetsstandarder for service. Integrationen af de samlede salgs- og 
serviceorganisationer forventes at føre til ca. 20% af de samlede synergieffekter. 

Produktion: Et andet besparelsesområde er realiseringen af produktionssynergier gennem rationalisering 
og forbedret udnyttelse af den sammenlagte koncerns produktionsfaciliteter verden over og forventes at 
udgøre ca. 10% af de samlede omkostningssynergier. 

And e faste omkostninger: Integrationen af de overlappende stabsfunktioner og reduktionen af andre 
faste omkostninger forventes at bidrage med ca. 10% af de samlede forventede synergieffekter. 

r

s r

Produktudvikling: Integrationen af de to selskabers udviklingsafdelinger vil skabe industriens stærkeste 
udviklingsorganisation. I fremtiden forventes krav om hurtigere udvikling af nye typer vindmøller, hvilket 
den samlede udviklingsorganisation bedre vil kunne reagere på. Dette søges opnået ved sammenlægning 
af resourcer og know-how, hvilket forventes at gøre den sammenlagte koncern i stand til at forøge 
produktudviklingshastigheden samt udvikle teknologisk bedre løsninger, som forventes at gøre 
vindmøllerne mere konkurrencedygtige i forhold til andre energikilder. Derfor forventes kun ca. 10% af de 
samlede forventede omkostningssynergier at blive opnået indenfor produktudvikling. 

Anlæg investe inger: Ved på sigt at rationalisere den samlede produktportefølje, ved bedre udnyttelse af 
produktionsfaciliteterne samt ved optimering af produktionsmetoderne forventer den sammenlagte 
koncern at det er muligt at få væsentligt lavere investeringer end summen af de to selskabers forventede 
investeringer som uafhængige selskaber. 
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Integrations- og restruktureringsomkostninger: Forberedelserne og gennemførelsen af sammenlægningen 
og den efterfølgende realisering af synergier forventes at medføre engangsomkostninger på ca. EUR 67 
mio. (DKK 500 mio.), hvoraf hovedparten forventes afholdt i 2004. Hertil kan komme fremrykkede 
skattebetalinger eller mistet fremførselsret af skatteunderskud som følge af en mulig ændring af 
koncernstrukturen. 

4.6. Forventninger til 2003 og 2004 
Dette afsnit indeholde  fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet 
mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for vi ksomhedernes kontrol, kan med øre, at den faktiske 
udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som fremgår af nærværende tilbudsdokument. Sådanne 
faktore  omfatter blandt andet generelle økonomiske og forretning mæssige forhold, ændringer i 
valutakurse , ændringer i offentlige initiativer, efterspørgsel e ter selskaberne  produkter og services, 
konkurrencefaktorer inden for den industri, hvori virksomhede ne virke , m.v. 

Den sammenlagte koncerns fremtidige drift og indtjening e  i betydelig g ad afhængig af e nen til at 
integ e e Vestas’ og NEG Micons aktiviteter, herunder evnen til at realise e de skønnede synergier, hvilke  
sammen med den i tilbudsdokumentet omtalte markedsusikkerhed medvirker til at øge risikoen for 
afvigelse  fra den forventede udvikling. 

Nedenfor gennemgås forventningerne til indeværende regnskabsår og 2004 for henholdsvis Vestas og 
NEG Micon samt forventningerne til 2004 for den sammenlagte koncern. 

Forventninger for Vestas 
I kvartalsinformation - 3. kvartal 2003 offentliggjort den 28. november 2003, udtrykte Vestas følgende: 

"Forventninger til hele året 2003 

På basis af leverancer frem til udgangen af 3. kvartal 2003, en god beholdning af faste og 
ubetingede ordrer samt en række betingede ordrer, som forventes at blive faste og ubetingede 
inden årets udgang, forventes årets omsætning at blive i størrelsesordenen 1,7 mia. EUR, hvilket er i 
den lave ende af det tidligere udmeldte interval på 1,7-1,8 mia. EUR. Nettoarbejdskapitalen 
forventes ved årets udgang fortsat at ville udgøre ca. 35% af årets nettoomsætning. Presset på 
installationskapaciteten i Tyskland i 4. kvartal indebærer dog en øget risiko for, at enkelte projekter 
udskydes til 2004, hvilket kan påvirke nettoarbejdskapitalen. 

På baggrund af den lavere omsætning samt en eventuelt tidlig afslutning af 
teknologioverførselsaftalen med Gamesa Eólica S.A., forventes overskudsgraden før finansielle 
poster og skat (EBIT) nu at blive ca. 5% mod tidligere ca. 7%, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 15/2003 af 
den 19. august 2003. De potentielle udgifter i forbindelse med en tidlig afslutning på 
teknologioverførselsaftalen med Gamesa Eólica S.A. svarer til godt 1%-point. 

Vestas’ langsigtede forventninger er fortsat positive. 

Markederne udenfor USA ses generelt at udvikle sig positivt, og Tyskland forventes at fortsætte som 
et stort marked i 2004. På baggrund af forventningen om en forlængelse af PTC-ordningen i 
begyndelsen af 2004 og ikke som tidligere forventet sent i 2003, vil projekter blive udskudt til ind i 
2005. Det amerikanske marked forventes i 2004 at falde, hvorimod der forventes vækst igen i 2005 
og 2006. Sammenfattende er omsætningsforventningerne til 2004 reduceret til 1,8-1,9 mia. EUR 
mod tidligere forventet 1,9-2,0 mia. EUR, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 15/2003 af den 19. august 
2003. EBIT-margin forventes øget til 9% i 2004. Vestas’ målsætning for EBIT-margin er fortsat på 
min. 10%." 

Forventninger for NEG Micon 
I en meddelelse offentliggjort den 6. november 2003 udtrykte NEG Micon følgende: 

“Nedjustering 

Det må konstateres, at de forsinkelser og udskydelser, som har præget Markedsdivisionerne 
Tyskland og International gennem det meste af året, er fortsat. Således er der kraftigt reducerede 
forventninger til indtjeningen fra de to divisioner i år og tillige fortsat betydelig usikkerhed om NEG 
Micons leverancer til det tyske marked i indeværende år. Usikkerheden forstærkes af, at der fortsat 
er usikkerhed om de fremtidige tyske afregningsregler for vindenergi. 
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Det skønnes nu, at NEG Micons resultat før skat og minoritetsinteresser for 2003 vil blive et 
underskud på DKK 300-500 mio. (EUR 40-67 mio.), mens pengestrøm fra driften vurderes at blive 
neutral. 

Den forventede resultatnedgang skyldes primært færre og forcerede leverancer i 2003 og er 
forstærket af et som følge heraf uhensigtsmæssigt produktionsforløb i koncernens enheder. 

Som tidligere meddelt er beholdningen af såvel betingede som ubetingede ordrer til levering i 2004 
på et historisk højt niveau, men resultateffekten heraf i indeværende år er meget begrænset, idet 
salgsordrer under udførelse holdes på et minimum.” 

I forbindelse med offentliggørelsen af sammenlægningen mellem Vestas og NEG Micon den 12. december 
2003, udtrykte NEG Micon følgende forventninger for 2004: 

“NEG Micon forventer for 2004 en omsætning på ca. DKK 7,5 mia. samt en EBIT margin på 4% 
baseret på den historisk store beholdning af såvel betingede som ubetingede ordrer til levering i 
2004. Væksten i 2004 forventes især at finde sted i Spanien, Australien, New Zealand og Indien.”  

Forventninger for 2004 for den sammenlagte koncern 
Ledelserne i Vestas og NEG Micon forventer, at sammenlægningen vil kunne skabe betydelig værdi for 
aktionærerne. De synergier, der beskrives i afsnit 4.5, anslås at ville udgøre mindst EUR 67 mio. (DKK 500 
mio.) årligt før afskrivninger og skat, og forventes at være nået inden for tre år. 

Forventningerne for 2004 for den sammenlagte koncern afspejler de to selskabers samlede estimater, 
herunder forventede synergier for 2004 samt forventede integrations- og restruktureringsomkostninger i 
forbindelse med transaktionen.  

På denne baggrund forventer den sammenlagte koncern for 2004 en omsætning på EUR 2,7-2,8 mia. (DKK 
20-21 mia.), når der tages højde for den potentielle negative indvirkning transaktionen kan have på 
omsætningen.  

Den sammenlagte koncerns EBIT-margin forventes for 2004 at være over 7%, inklusive effekten af det 
mulige fald i omsætning og de forventede omkostningssynergier på EUR 14 mio. (DKK 100 mio.), men før 
integrations- og restruktureringsomkostninger i forbindelse med transaktionen.  

EBIT-marginen for den sammenlagte koncern efter integrations- og restruktureringsomkostninger i 
forbindelse med transaktionen på ca. EUR 67 mio. (DKK 500 mio.) forventes at være ca. 5%. 

4.7. Kapitalberedskab og kapitalforhøjelse 
Som led i forberedelsen af sammenlægningen af Vestas og NEG Micon har de to selskaber sammen 
foretaget en vurdering af de nødvendige arbejdskapitalbehov og den sammenlagte koncerns 
finansieringsbehov. Som en del af denne proces har Vestas modtaget tilsagn fra en gruppe af Vestas og 
NEG Micons hovedbanker om at fastholde de nuværende faciliteter samt at etablere de reservefaciliteter, 
der er nødvendige ved denne slags transaktioner. 

Bestyrelserne i Vestas og NEG Micon er enige om, at anbefale aktionærerne i det sammenlagte selskab, at 
der gennemføres en kapitalforhøjelse med et provenu i størrelsesordenen EUR 270 mio. (DKK 2 mia.) 
inden for 12 måneder efter sammenlægningen er gennemført. En del af provenuet fra denne 
kapitalforhøjelse vil blive anvendt til at tilbagebetale visse af den sammenlagte koncerns 
finansieringsfaciliteter. Bestyrelserne vurderer at et stærkere kapitalgrundlag som følge af en sådan 
kapitalforhøjelse samt en reduktion af gælden ville kunne hjælpe den sammenlagte koncern med at opnå 
sine strategiske mål, herunder især at opnå yderligere store ordrer på både onshore installationer og 
havmølleparker.  

I forbindelse med ydelsen af visse af de ovenfor nævnte finansieringsfaciliteter er bankerne enige i, at der 
vil ske en kapitaludvidelse på DKK 2 mia. som led i en omstrukturering af den sammenlagte koncerns 
finansieringsfaciliteter efter, at tilbuddet er gennemført. 

NEG Micons bestyrelse offentliggjorde den 6. november 2003, at man ville indstille til NEG Micons 
aktionærer at der gennemføres en kapitalforhøjelse med et provenu i størrelsesordenen DKK 1 mia. (EUR 
135 mio.) med fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen skulle sikre NEG Micon 
den fornødne økonomiske styrke i det fremtidige vindmøllemarked og dermed den fornødne troværdighed 
hos finansieringsinstitutter og kunder. Under forudsætning af, at betingelserne for 
Aktieombytningstilbuddet opfyldes, har NEG Micons bestyrelse til hensigt ikke at gå videre med denne 
kapitalforhøjelse. 
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I forbindelse med forhandlingerne om en sammenlægning med Vestas, har NEG Micon af sine 
hovedbanker fået bekræftet sine kreditfaciliteter frem til tidspunktet for gennemførelsen af en 
kapitalforhøjelse i NEG Micon, hvis det måtte vise sig at aktieombytningen ikke finder sted. Som en del af 
faciliteterne indgår en trækningsret på EUR 27 mio. (DKK 200 mio.), der stilles til rådighed for NEG Micon 
af Aktieselskabet Schouw & Co. på arms længde vilkår i perioden frem til aktieombytning eller 
kapitalforhøjelse, dog længst til den 30. september 2004.  

4.8. Aktiekapital og aktionærforhold 
Vestas har en aktiekapital bestående af 105.003.966 aktier à nom. DKK 1 og NEG Micon har en 
aktiekapital bestående af 26.711.027 aktier à nom. DKK 10. NEG Micon har udstedt warrants, der 
repræsenterer 116.000 nye aktier i NEG Micon, og som ved almindelig udnyttelse har udnyttelseskurser på 
mellem DKK 69 og DKK 333. NEG Micons bestyrelse har fundet det uhensigtsmæssigt at fortsætte med 
NEG Micons warrantordning i den nuværende situation. Warrantordningen vil således udløbe på et 
tidspunkt før aktieombytningen og vil følgelig ikke medføre nogen forhøjelse af kapitalen i NEG Micon. Se 
afsnit 4.9 nedenfor vedrørende nyt incitamentsprogram. Under forudsætning af, at alle aktionærer i NEG 
Micon ombytter deres aktier til aktier i Vestas, vil Vestas’ aktiekapital komme til at bestå af 131.337.993 
aktier à nom. DKK 1 (efter eliminering af egne aktier). 

Ved udgangen af 2002 havde Vestas 52.738 navnenoterede aktionærer. De navnenoterede aktionærer 
repræsenterede 78,6% af aktiekapitalen. Ved udgangen af januar 2003 havde NEG Micon 22.282 
navnenoterede aktionærer, der repræsenterede ca. 76% af aktiekapitalen.  

Af tabellen nedenfor fremgår det sammenlagte selskabs proforma aktionærsammensætning under 
forudsætning af, at alle NEG Micon aktionærer fuldt ud accepterer Ombytningstilbuddet for deres 
beholdning af NEG Micon-aktier. Oplysningerne i tabellen er baseret på meddelelser om aktionærforhold 
sendt til Københavns Fondsbørs samt årsrapporter for 2002 fra de respektive aktionærer.  

  Vestas NEG Micon Den sammenlagte 
koncern 

  Antal aktier % Antal aktier % Antal aktier %

Franklin Resources, Inc. 10.509.268 10,0%  10.509.268 8,0%
Aktieselskabet Schouw 
& Co. 6.677.790 25,0% 6.677.790 5,1%

LD 6.349.738 6,1% 1.720.464 6,5% 8.070.202 6,1%
ATP 9.981.171 9,5% 1.528.218 5,7% 11.509.389 8,8%
Øvrige aktionærer 78.163.789 74,4% 16.407.555 61,4% 94.571.344 72,0%
Egne aktier (1)   377.000 1,4% 0 0,0%
I alt 105.003.966 100,0% 26.711.027 100,0% 131.337.993 100.0%
(1) Der er ikke taget stilling til den efterfølgende behandling af de egne aktier, men de er elimineret i 

nærværende skema f.s.v. angår den sammenlagte koncern. 

Vedtægterne for Vestas indeholder ikke en tilstrækkelig stor bemyndigelse til kapitaludvidelse til at 
gennemføre aktieombygningen. Bestyrelsen for Vestas vil derfor indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling i Vestas til afholdelse den 30. december 2003, hvor følgende bemyndigelse vil blive 
foreslået indsat i vedtægterne som en ny § 3.4: 

”Bestyrelsen er indtil den 31. december 2004 bemyndiget til ad én eller flere gange efter 
bestyrelsens nærmere be emmelse at forhøje selskabets aktiekapital uden for egnings et for 
selskabets hidtidige aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 40.000.000,00 (40.000.000 stk.) som 
vede lag for selskabets erhvervelse af aktier i NEG Micon A S.” 
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Vedtægternes nuværende § 3.4 ændres, med de nødvendige konsekvensrettelser, til § 3.5. 

Rettighederne, der gælder for de nye aktier i Vestas, er beskrevet i afsnit 8. 

4.9. Integration, hovedkontor, bestyrelse og ledelse samt corporate governance efter 
gennemførelse af Ombytningstilbuddet 

Integration af den sammenlagte koncern 
Efter gennemførelsen af Ombytningstilbuddet vil ledelsen for den sammenlagte koncern sikre, at der 
iværksættes de tiltag, der kræves for, at den sammenlagte koncern kan opnå sine strategiske mål og 
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opfylde sine økonomiske målsætninger, samtidig med realisering af de forventede synergier. Med 
forbehold for den endelige gennemførelsesdato for aktieombytningen er det hensigten, at orientere om 
forløbet af integrationsprocessen i forbindelse med den løbende rapporteringer af årsrapport, 
halvårsresultat og kvartalsinformation, samt når den sammenlagte koncern i øvrigt er forpligtet hertil. 

Hovedkontor 
Efter gennemførelsen af Ombytningstilbuddet vil Vestas’ bestyrelse indstille til generalforsamlingen at 
Vestas skifter hjemsted til Randers kommune. Hovedkontoret vil blive flyttet til Randers så snart det er 
praktisk muligt, dog under hensyntagen til hvad der er hensigtsmæssigt for den sammenlagte koncern. 

Ledelse 
I henhold til sammenlægningsaftalen, vil bestyrelsen for Vestas på førstkommende generalforsamling efter 
gennemførelsen af aktieombytningen foreslå Jørn Ankær Thomsen (nuværende formand for bestyrelsen 
for NEG Micon) og Freddy Frandsen (nuværende næstformand for bestyrelsen for NEG Micon) indvalgt i 
bestyrelsen for den sammenlagte koncern. Samtidig udtræder Ib Jacobsen af bestyrelsen. Bent Erik Carlsen 
vil fortsætte som formand for den sammenlagte koncern. 

Indtil gennemførelsen af ovennævnte bestyrelsesvalg i Vestas foretages ingen ændringer i ledelse af NEG 
Micon. Efter bestyrelsesvalget i Vestas etableres samme bestyrelser i de to selskaber. 

Svend Sigaard vil fortsætte som administrerende direktør for den sammenlagte koncern og Torben Bjerre-
Madsen vil blive udnævnt til vice-administrerende direktør. Direktionen vil herudover bestå af Henrik 
Nørremark, økonomidirektør, Mogens Filtenborg, udviklingsdirektør, Knud Andersen, produktionsdirektør 
og Jens Anders Jensen, salgsdirektør. 

Incitamentsprogram 
Bestyrelsen for den sammenlagte koncern har til hensigt at etablere et nyt incitamentsprogram for 
ledelsen og nøglemedarbejdere i den sammenlagte koncern. 

Corporate governance 
Aktionærer, der accepterer Ombytningstilbuddet vil, forudsat at Ombytningstilbuddet gennemføres før 
afholdelsen af Vestas’ generalforsamling i 2004, kunne deltage heri. 

Den sammenlagte koncern vil have et to-strenget ledelsessystem, hvori bestyrelsen og direktionen 
forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet 
herunder ansættelse af direktionen, sikring af en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, 
fastlæggelse af selskabets strategi og vurdering af forsvarligheden af selskabets kapitalberedskab. 
Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet under iagttagelse af de retningslinier og 
anvisninger, som bestyrelsen giver. 

Bestyrelsen vil afholde 5-7 møder om året med deltagelse af direktionen. Herudover modtager bestyrelsen 
månedligt en rapportering om selskabets situation fra direktionen.  

Bestyrelserne for begge selskaber har besluttet, at bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S på den 
ordinære generalforsamling i april 2004 eller en tidligere ekstraordinær generalforsamling efter 
gennemførelsen af Ombytningstilbuddet vil foreslå at PricewaterhouseCoopers og KPMG C.Jespersen bliver 
valgt som revisorer for den sammenlagte koncern.  

Bestyrelserne for begge selskaber har besluttet, at indstille til de ordinære generalforsamlinger i begge 
selskaber, at der ikke udbetales udbytte for 2003 i nogen af de to selskaber. 

4.10. Proforma hoved- og nøgletal for den sammenlagte koncern 
Transaktionen vil regnskabsmæssigt blive behandlet efter overtagelsesmetoden, hvorefter der ved Vestas’ 
erhvervelse af aktierne i NEG Micon vil blive beregnet en goodwill. 

Nedenfor er opstillet ureviderede udvalgte proforma hoved- og nøgletal for den sammenlagte koncern. 

Proforma hoved- og nøgletallene er alene opstillet på basis af en sammenlægning af poster af ensartet 
karakter fra de aflagte koncernregnskaber for 2001 og 2002 samt halvårsrapporterne for 2002 og 2003 
for henholdsvis Vestas-koncernen og NEG Micon-koncernen.  Dette uanset at regnskabspraksis ikke er 
fuldt ud sammenfaldende for de to virksomheder. 
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Proforma hoved- og nøgletallene er endvidere alene opstillet med henblik på at give et indtryk af en 
sammenlagt koncerns udvalgte historiske hoved- og nøgletal givet den struktur, der etableres ved en 
sammenlægning af Vestas og NEG Micon. 

Vedrørende anvendt regnskabspraksis for Vestas-koncernen og NEG Micon-koncernen henvises i øvrigt til 
de af de respektive selskaber aflagte årsrapporter for 2002. Regnskaberne fra den sammenlagte koncern 
vil i fremtiden blive aflagt i Euro. 

Proforma koncernregnskabstallene er vist i DKK i Appendiks. 

E UR mio. 2001 2002 2002 H1 2003 H1  

 Ikke revideret Ikke revideret Ikke revideret Ikke revideret 
Resultatopgørelse  
Nettoomsætning 1.999,4 2.236,6 755,2 883,7
Produktionsomkostninger -1.726,1 -2.006,4 -704,8 -842,9
Bruttoresultat 273,3 230,2 50,4 40,8
Salgs og administrationsomkostninger -87,8 -118,7 -58,3 -70,0
Resultat før finansielle poster 185,5 111,5 -7,9 -29,2
Resultat før skat (1) 429,1 88,3 -17,5 -45,2
Årets resultat 367,9 66,6 -12,8 -34,1
Minoritetsinteresser -0,3 -0,2 0,1 -0,1
Årets resultat 367,6 66,4 -12,7 -34,2
  
Balance  
Aktiver i alt 1.582,3 2.111,7 1.853,2 2.249,0
Tilgodehavende 877,3 1.148,8 976,8 1.105,8
Egenkapital 769,1 881,5 808,1 828,6
  
Pengestrømsopgørelse  
Pengestrømme fra driftsaktiviteter -63,8 -186,4 -364,6 -199,0
  
Nøgletal  
Bruttomargin % 13.7% 10.3% 6.7% 4.6%
EBIT % 9.3% 5.0% -1.0% -3.3%
Egenkapitalandel 48.6% 41.7% 43.6% 36.8%
Indtjening pr. aktie (EUR) (2) 2,8 0,5 -0,1 -0,3
Gns. antal medarbejdere 6,387 8,154 7,511 9,025
  
(1)  Inkluderer EUR 243 mio. i realiseret fortjeneste ved salg af aktier i Gamesa Eólica S.A. 
(2)  Forudsætter, at aktier i NEG Micon er ombyttet til aktier i Vestas i forholdet 1 Vestas aktie à nominelt 

DKK 1 for hver NEG Micon aktie a nominelt DKK 10. Der er ikke justeret for 377.000 egne aktier. 
 
Ved udarbejdelsen af proforma koncernregnskabstallene er der ikke taget hensyn til indregning og 
amortisering af den goodwill, der opstår ved gennemførelsen af sammenlægningen. 

Vestas har hidtil aflagt regnskab i euro og NEG Micon har aflagt regnskab i DKK. Regnskaberne for den 
sammenlagte koncern vil blive aflagt i euro. 

Den sammenlagte koncern vil fortsætte med at informere kvartalsvis om den generelle markedssituation 
mv. i lighed med den information, som Vestas hidtil har offentliggjort. 
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5. Risikofaktorer for den sammenlagte koncern 
Både Vestas og NEG Micons aktiviteter påvirkes i den daglige d ift af en række udefra kommende forhold, 
hvis indvirkning på den sammenlagte koncerns resultat og finansielle stilling kun i begrænset omfang kan 
kontrolleres. I enhve  vurdering af den sammenlagte koncerns fremtidige udvikling er det vigtigt at afveje 
mulighederne for resultatvækst i forhold til sådanne faktorer. Nedenfor følger en besk ivelse af nogle af de 
overvejelser, de  er di ekte forbundet med sammenlægningen, og som anse  for at have betydning for en 
vurdering af Ombytning tilbuddet. Beskrivelsen e  dog ikke udtømmende og bør læses i sammenhæng
med de risici for selskaberne, der er beskrevet i de respektive årsrapporter for 2002 (Vestas side 35 – 37 
og NEG Micon side 26).  

5.1. Implementering af sammenlægningen 
Den sammenlagte koncerns fremtidige drift og indtjening vil blive påvirket væsentligt af evnen til med 
succes at kunne integrere Vestas’ og NEG Micons aktiviteter. Hvis integrationen af Vestas og NEG Micon 
ikke skrider frem, som Vestas’ og NEG Micons ledelser forventer, og de synergier, der beskrives i afsnit 
4.5, ikke realiseres, vil det kunne få væsentlig negativ indflydelse på den sammenlagte koncerns 
fremtidige aktiviteter, driftsresultater og økonomiske situation. De forventede synergier afspejler de 
respektive ledelsers nuværende forventninger.  De forventede synergier er behæftet med en betydelig 
usikkerhed og risiko, og der kan ikke gives sikkerhed for, at de forventede synergier vil kunne realiseres 
eller opnås inden for den forventede tidsramme. 

Den sammenlagte koncerns fremtidige drift og indtjening vil også blive påvirket væsentligt af 
vindenergimarkedets accept af sammenlægningen og i særdeleshed fra den sammenlagte koncerns 
samarbejdspartnere og kunder. Sammenlægningen af Vestas og NEG Micon kan på nogle markeder 
forbedre konkurrenternes muligheder for at positionere sig som et alternativ til den sammenlagte koncern 
ved licitationer for vindmølleprojekter. Såfremt markeds- og kundeaccepten udebliver eller opnås i et 
langsommere tempo end forventet, vil dette kunne få væsentlig negativ indflydelse på den sammenlagte 
koncerns aktiviteter, driftsresultat og økonomiske situation. 

5.2. Den sammenlagte koncerns forventninger 
Oplysningerne i dette tilbudsdokument om den sammenlagte koncerns planer og forventninger til 
fremtidige resultater er behæftet med betydelig usikkerhed og risiko. Idet omsætningen i den sidste 
halvdel af andet halvår sædvanligvis har udgjort en meget væsentlig del af årsomsætningen i begge 
selskaber, og den operationelle gearing i begge selskaber er høj er ledelsernes forventninger til 
årsresultatet betinget af, at den sammenlagte koncern opnår omsætning inden for den forventede 
tidsramme. Hvis den sammenlagte koncern således oplever forsinkelser i opnåelsen af forventet 
omsætning, kan den sammenlagte koncerns økonomiske resultater komme til at afvige betydeligt fra de 
forventninger, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn i nærværende Tilbudsdokument, hvilket kan få 
væsentlig negativ indflydelse på den sammenlagte koncerns aktiviteter, driftsresultat og økonomiske 
situation.  

5.3. Konkurrencesituationen 
Den sammenlagte koncerns fem største konkurrenter er Enercon GmbH (markedsandel i 2002: 18,5%), 
Gamesa Eólica S.A. (markedsandel i 2002: 11,8%), GE Wind Inc. (markedsandel i 2002: 8,8%), Bonus Energy 
A/S (markedsandel i 2002: 7,0%) og Nordex AG (markedsandel i 2002: 7,0%) (Kilde: BTM Consult World 
Market Update 2002). I løbet af de senere år er konkurrencen i vindmøllebranchen blevet skærpet. 
Samtidig har der på verdensplan fundet sammenlægninger og opkøb sted. Visse store industrikoncerner er 
gået ind i branchen, og visse konkurrenter har arbejdet mod at ekspandere internationalt. På denne 
baggrund forventes konkurrencen i branchen at blive mere udfordrende i de kommende år. Den 
sammenlagte koncerns position på det nuværende marked kan blive undermineret af produktfornyelse og 
ændret prissætning fra konkurrenterne. Dette kan få væsentlig negativ indflydelse på den sammenlagte 
koncerns fremtidige aktiviteter, driftsresultat og økonomiske situation.  

5.4. Kapitalforhøjelse og kapitalberedskab 
Selskaberne er enige om, at anbefale aktionærerne i det sammenlagte selskab, at der gennemføres en 
kapitalforhøjelse med et provenu i størrelsesordenen EUR 270 mio. (DKK 2 mia.) inden for 12 måneder 
efter sammenlægningen er gennemført.  Gennemførslen af en sådan kapitalforhøjelse er en forudsætning 
for visse af den sammenlagte koncerns finansieringsfaciliteter, og en del af provenuet fra en sådan 
kapitalforhøjelse vil blive anvendt til at tilbagebetale en del af den sammenlagte koncerns 
finansieringsfaciliteter. Hvis kapitalforhøjelsen ikke godkendes af aktionærerne eller af en given årsag ikke 
gennemføres inden for den forventede tidsramme på 12 måneder, og sådanne finansieringsfaciliteter ikke 
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på anden måde genfinansieres kan det få negativ indvirkning på den sammenlagte koncerns driftsresultat 
og økonomiske situation. 

5.5. Afhængighed af enkelte markeder og offentlige energipolitik 
Selvom både Vestas og NEG Micon i deres respektive årsrapporter for 2002 har givet udtryk for en 
reduceret afhængighed af individuelle markeder, har udviklingen i 2003 vist, at branchen som helhed 
fortsat er afhængig af udviklingen på det amerikanske marked samt det tyske og det spanske marked. 
Vestas og NEG Micon vurderer dog fortsat, at afhængigheden af enkeltmarkeder vil mindskes med tiden, 
som udtrykt i de efterfølgende uddrag fra selskabernes årsrapporter for 2002. 
 

Vestas: ”Vestas sælger sine produkter på en række geografiske markeder, og sammensætningen af 
disse markeder kan ændre sig markant fra år til år. Dette skyldes især, at det globale marked for 
vindkraft påvirkes af ændringer i den offentlige energipolitik og planlægningsspørgsmål samt den 
manglende energipolitiske stabilitet, som hersker i visse lande. Derudover betragtes 
valutakursudsving som en faktor, der kan medføre markedsforskydninger. Det er imidlertid Vestas’ 
erfaring, at det som hovedregel er muligt at opfange relevante politiske tendenser og i et vist 
omfang forudsige virkningen heraf og via den stærke markedsspredning forhindre en væsentlig 
reduktion i den generelle efterspørgsel.” 

NEG Micon: “Vindkraftindustrien er fortsat afhængig af udviklingen på forholdsvis få toneangivende 
markeder. Men gennem 2002 er udbredelsen af vindkraften til stadig flere markeder fortsat, hvilket 
reducerer afhængigheden af de enkelte markeder. På en række markeder drives udbygningen af 
vindkraften af nationale støtteordninger. I takt med at vindkraftens konkurrencedygtighed over for 
andre energiformer fortsat øges, reduceres betydningen af økonomiske incitamenter tilsvarende.” 

 
Hvis enkeltmarkeder fortsat får en væsentlig indflydelse på den sammenlagte koncerns omsætning og hvis 
sådanne markeder ikke viser vækst i et omfang svarende til den sammenlagte koncerns ledelses 
forventninger, vil det kunne få væsentlig negativ indflydelse på den sammenlagte koncerns fremtidige 
aktiviteter, driftsresultat og økonomiske situation. 

5.6. Godkendelse fra konkurrencemyndighederne 
Ombytningstilbuddet er blevet offentliggjort forud for ansøgning om godkendelse hos de relevante 
nationale konkurrencemyndigheder.  Hvis Vestas beslutter sig for at give afkald på betingelse (ii) i afsnit 8 
og gennemføre aktieombytningen, og en eller flere relevante nationale konkurrencemyndigheder 
efterfølgende afviser at godkende sammenlægningen eller kræver ændringer forbundet med 
sammenlægningen, herunder frasalg af aktiver eller aktiviteter, er der således en risiko for, at den 
sammenlagte koncern ikke vil være i stand til at gennemføre de tiltag, der kræves for at gennemføre 
strategien og opnå de økonomiske målsætninger.  Dette kan få en væsentlig negativ effekt på den 
sammenlagte koncerns aktiviteter, driftsresultat samt økonomiske situation. 
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6. Beskrivelse af Vestas 

6.1. Historie og virksomhedsprofil 
Vestas blev grundlagt i 1946 i Lem i Vestjylland. Oprindeligt var selskabets aktiviteter koncentreret om 
fremstillingen af en lang række produkter, herunder landbrugsmaskiner. I 1970erne satte den globale 
oliekrise fokus på behovet for energikilder, der ikke var baseret på fossile brændstoffer, og i 1979 blev 
Vestas’ første vindmølle designet, fremstillet og opsat lokalt. 

Vestas har spillet en vigtig rolle i vindenergiindustrien, og selskabets udvikling har hovedsageligt været 
baseret på organisk vækst. Vestas har dog foretaget visse opkøb primært med henblik på at sikre 
leverancer samt egen teknologi og knowhow. For eksempel købte Vestas i 1989 Danish Wind Technology 
A/S (et selskab, der designer og fremstiller vindmøller), og selskabet har desuden opkøbt en række andre 
producenter af vindmøllekomponenter som en del af sin strategi om at sikre leverancer, teknologi og 
knowhow, nemlig Vølund Stålteknik A/S (tårne - 1995), Cotas Computer Technology A/S (elektronik - 
1999) og Windcast Group A/S (støbegods – 2003). Disse opkøb har bidraget væsentligt til selskabets 
produktionskapacitet og -ekspertise. Det eneste væsentlige frasalg, Vestas har foretaget, var salget af 
selskabets 40% ejerandel i Gamesa Eólica S.A., som var begrundet i strategiske forskelle mellem Vestas og 
Gamesa Group vedrørende projektudvikling. 

Vestas blev i 1998 noteret på Københavns Fondsbørs med henblik på at få tilført kapital til den yderligere 
ekspansion, som ville gøre det muligt for selskabet at udnytte de betydelige vækstmuligheder på 
markedet for vindenergi generelt. Omdrejningspunktet for Vestas’ aktiviteter er visionen om at udnytte 
vinden til at skabe konkurrencedygtig, ren og vedvarende energi. Vestas’ ledelse vurderer, at denne energi 
i fremtiden vil dække en væsentlig del af verdens energiforsyning og medvirke til en bæredygtig udvikling. 
Visionen er baseret på en forventning om, at det globale behov for energi vil stige væsentligt i de 
kommende år, og en fortsat stigende miljøbevidsthed vil medføre øget behov for ren og vedvarende 
energi, som samtidig skal være konkurrencedygtig. Det er ligeledes Vestas’ vurdering, at de teknologiske 
fremskridt inden for vindmølleindustrien betyder, at vindmøller, der opstilles i områder med gode 
vindforhold, er konkurrencedygtige i forhold til traditionelle energikilder som for eksempel kul, naturgas, 
olie og atomkraft. Vestas’ ledelse forventer, at en betragtelig del af nyetablerede elværker i fremtiden vil 
være baseret på vindkraft. 

Vestas er i dag verdens førende producent af vindmøller målt på MW installeret kapacitet med en 
akkumuleret markedsandel i slutningen af 2002 på 22,2% på verdensplan (Kilde: BTM Consult World 
Market Update 2002). I 2002 udgjorde Vestas’ omsætning EUR 1.395 mio. og Vestas havde ultimo 2002 
5.999 ansatte, hvoraf 4.335 var beskæftiget i Danmark. Virksomheden omfatter udvikling, fremstilling, 
salg, markedsføring og vedligeholdelse af anlæg til produktion af elektricitet ved udnyttelse af vindenergi.  

6.2. Strategi 
Vestas’ strategi er baseret på en forventet stigning i energiforbruget og energirelaterede 
miljøforetagender samt på en fortsat forbedret omkostningseffektivitet inden for vindmølleteknologi, 
hvilket vil gøre vindenergi til en etableret del af verdens energiforsyning. 

Det er Vestas’ målsætning: 

 at fastholde og udbygge sin position som verdens førende producent af vindmøller ud fra en 
målsætning om at opnå en global markedsandel på 25-30% målt i MW installeret effekt, 

 at bevare og forbedre den økonomiske stabilitet gennem opnåelse af opstillede mål om en EBIT 
på mindst 10%, en solvensprocent på mindst 35%, et afkast på den investerede kapital (ROCE) 
på mindst 25% og en nettoarbejdskapital på 25-30% af årets omsætning,  

 at være en troværdig samarbejdspartner i forretningssammenhænge. 

Det er Vestas’ mål at bevare sin position som verdens førende producent af vindmøller ved at anvende og 
udvikle teknologier med henblik på at fremstille kosteffektive vindmøller af høj kvalitet. Vertikal 
integration i koncernens produktion er et nøglepunkt i denne strategi, eftersom det gør det muligt at 
bevare kontrollen over produktionsprocessen, herunder at opretholde en høj standard og beskytte og 
videreudvikle koncernens teknologiske viden. For at kunne reagere effektivt på ændringer i den globale 
markedssituation opretter Vestas lokale enheder i form af datterselskaber, associerede selskaber eller 
agenter på alle større markeder. Vestas tilbyder sine kunder et produktsortiment, som spænder fra en 
enkelt vindmølle til store turnkey-projekter inden for vindenergi. Det indgår imidlertid ikke i koncernens 
strategi at optræde som developer eller ejer af vindmølleprojekter. 
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Vestas tilstræber at nå sine økonomiske mål gennem en stærk fokus på selskabets overskudsgrad i form 
af en øget standardisering og optimering af produktionsprocessen. Økonomisk stabilitet udtrykt ved 
koncernens nøgletal er vigtig, fordi selskabets vertikalt integrerede produktionsprocesser er 
kapitalintensive, og fordi det lange tidsforløb for større projekter kan forårsage betydelige bevægelser i 
selskabets arbejdskapital og årets resultater. 

For at opfylde sin målsætning om at være en troværdig samarbejdspartner bevarer og videreudvikler 
Vestas tætte relationer til sine kunder, leverandører og medarbejdere. Selskabet tilstræber en åben 
informationskultur, som efter Vestas’ ledelses opfattelse befordrer et effektivt og samarbejdsvilligt 
arbejdsmiljø. Tætte relationer til leverandører hjælper selskabet i sine udviklings-, planlægnings- og 
produktionsprocesser og bidrager derved til fremstillingen af produkter af høj kvalitet. Samtidig er 
produkter af høj kvalitet kombineret med professionel service med til at skabe rammerne for gode 
kunderelationer. 

Vestas kan som en stærk uafhængig partner yde vejledning til kunder i forbindelse med projektudvikling, 
finansiering og ejerskab af vindmølleprojekter, men Vestas deltager ikke direkte i disse aktiviteter, 
eftersom Vestas er den uafhængige systemleverandør. 

6.3. Organisation 
Vestas’ overordnede organisationsstruktur fremgår af nedenstående figur: 

Vestas Wind Systems A/S

Vestas Nacelle
Nacellemontage

Vestas Control Systems
Fremstilling af styringssystemer

Vestas Mediterranean
Salg og service

Sydeuropa, Mellemøsten og 
Nordafrika

Vestas Americas
Salg og service

Nord- og Sydamerika
Vestas Tower & Steel

Tårne og stålkomponenter

Vestas Blades
Vingeproduktion

Vestas Central Europe
Salg og service

Tyskland, Østrig og Benelux

Vestas International
Salg og service

De britiske øer, Norden, 
Østeuropa, Rusland, Asien, 

Oceanien og resten af verden

 
 

Vestas har i løbet af 2003 gennemført en opdeling af  salgs- og produktionsansvaret i koncernen. 
Strukturen består herefter af fire globale produktionsenheder og fire regionale salgs- og serviceenheder. 
Produktionsenhederne er henholdsvis naceller, vinger, styring og overvågning samt tårne og stål. Salgs- 
og serviceenhederne er regionalt opdelt på henholdsvis Centraleuropa, Middelhavet, Amerika, og 
International, som er ansvarlig for resten af verden.  

6.4. Teknologi og produkter 
Det er Vestas’ strategi at producere kosteffektive vindmøller af høj kvalitet, og selskabets 
udviklingsorganisation fokuserer på at udvikle vindmøller, der er økonomisk konkurrencedygtige målt på 
kostprisen pr. kilowatttime. Hver vindmøllemodel, udviklet og dernæst sat i kommerciel produktion af 
Vestas, har reduceret kostpris pr. kilowatttime i forhold til den foregående serieproducerede model. 
Produktudviklingen er baseret på dokumenteret teknologi ved brug af CAD-software og avancerede 
testsystemer. Vestas har udviklet betragtelig knowhow inden for design og egenproduktion af en række 
nøglekomponenter til vindmøller, herunder vinger, styresystemer og tårne. Vestas samarbejder også med 
sine leverandører i designprocessen for gearkasser og generatorer til Vestas-vindmøller. 

Udviklingscyklus for en vindmølle strækker sig typisk over 2-3 år fra den dag, design af en ny vindmølle 
påbegyndes. Nye prototyper testes i mindst et år, inden de sættes i serieproduktion. 



 
 

 
20 (40) 

 
 

Udviklingsorganisationen arbejder tæt sammen med leverandører af komponenter, der ikke 
egenproduceres af Vestas, og produktionsmedarbejdere for at sikre, at selskabets produkter opfylder 
Vestas’ kvalitetskrav. 

Vestas’ produktsortiment er fokuseret på udvikling af stadig større og mere effektive vindmøller, fra 90 
kW vindmøller i 1987 til 3,0 MW vindmøller i 2003, og selskabet har formået at fastholde sin førende 
position inden for produktudvikling og innovation ved at lancere nye produkter.  

Vestas’ nuværende sortiment omfatter fem forskellige vindmøllemodeller med en effekt på mellem 660 kW 
og 3,0 MW. Det er et af verdens førende selskaber i branchen inden for udviklingen af store vindmøller.  

Den nyeste generation i Vestas’ produktsortiment er de tre V90 møller, der har en effekt på henholdsvis 
1,8 MW, 2,0 MW og 3,0 MW. Vestas’ ledelse vurderer, at V90-serien er meget effektiv målt på prisen pr. 
produceret kilowatttime over en levetid på 20 år, og at de tre vindmøller i serien repræsenterer en 
integreret løsning, hvor transport-, opstillings-, service- og vedligeholdelseskoncepterne går op i en 
højere enhed. Vindmøllernes vægt har en positiv indvirkning på faktorer så som materialeforbrug, 
produktionsomkostninger, transportomkostninger og selve opstillingsprocessen. Derudover er en 
vindmølles vægt ofte afgørende for dens egnethed til opstilling offshore, og V90-serien kræver 
planmæssig service og vedligehold én gang om året sammenlignet med det normale halvårlige service- og 
vedligeholdelsesprogram. 

Vestas’ produktprogram er i et vist omfang beskyttet af patenter, men virksomheden kan på visse tekniske 
områder blive generet af intellektuelle rettigheder, som ejes af tredjemand. Vestas arbejder løbende på at 
udvikle nye tekniske løsninger, der ikke er i konflikt med tredjemandsrettigheder, og Vestas er af den 
opfattelse, at man i sin nuværende markedsføring og med sit nuværende produktprogram ikke er i konflikt 
med tredjemands patenter eller andre intellektuelle rettigheder. 

6.5. Produktion og leverandører 
Vestas er karakteriseret ved en høj grad af vertikal integration med egenproduktion af de komponenter, 
der ikke kan købes eksternt som standardkomponenter eller i en lettere tilpasset udgave. Vestas 
producerer selv alle vinger og styringer, mens produktion af tårne dels sker hos Vestas og delvist hos 
underleverandører. Ved selv at producere vindmøllens hoveddele øger Vestas sin fleksibilitet i 
produktudviklingen, nedsætter sin afhængighed af leverandører og fastholder sin omfattende 
produktions-knowhow. Nedenstående tabel viser Vestas’ produktionssteder: 

Facilitet Land Aktivitet 

Varde Danmark Tårnfabrik 

Lem Danmark Maskinfabrik, styringsfabrik, vingefabrik 

Aarhus Danmark Elektronikfabrik 

Viborg Danmark Montagefabrik 

Ringkøbing Danmark Montagefabrik 

Nakskov Danmark Vingefabrik 

Campbeltown Skotland Montagefabrik, tårnfabrik 

Lauchhammer, Brandenburg Tyskland Vingefabrik 

Husum Tyskland Montagefabrik 

Wynyard, Tasmanien Australien Montagefabrik 

Kristiansand Norge Støberi 

Magdeburg Tyskland Støberi 

Guldsmedshyttan Sverige Støberi 

Lidköping Sverige Støberi 

Taranto Italien Vingefabrik, montagefabrik 
Note: Vestas har endvidere produktionsfaciliteter i Indien (Vestas RRB Ltd. Joint venture) 

 

For så vidt angår komponenter, der leveres af eksterne leverandører, anvender Vestas hovedsageligt store 
og internationalt anerkendte leverandører. Det er Vestas’ politik at have mindst to leverandører for hver 
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komponent med henblik på at minimere afhængigheden af en enkelt leverandør og øge konkurrencen 
blandt leverandørerne. 

Vestas har gennem en årrække haft et tæt samarbejde med gearleverandøren Hansen Transmissions 
International NV, hvilket senest i forbindelse med udviklingen af gearkonceptet til V90-3,0 MW-møllen har 
udmøntet sig i en samarbejdsaftale. Aftalen giver Vestas mulighed for - ved 10+10 årig licens og mod en 
nominel royalty - produktion af dette koncept hos én eller flere af Vestas valgte alternative leverandører. 
Hansen Transmissions International NV er i øjeblikket eneleverandør af dette gearkoncept. 

6.6. Kunder og markeder 
Vestas’ ledelse vurderer, at det er vigtigt at udvikle de stærke samarbejdsrelationer, selskabet har 
opbygget med sine kunder over en periode på mere end 20 år. Vestas fokuserer på at bevare meget tætte 
relationer til sine kunder og samarbejde med sine kunder i hele vindmøllens levetid. Ledelsen i Vestas 
vurderer, at en sådan filosofi er til gavn for både kunderne og Vestas. 

Salg til developers og forsyningsselskaber er ved at udvikle sig til Vestas’ væsentligste kundegrundlag, og 
dette har medført stigende ordrestørrelser. Vestas’ ledelsen forventer, at denne tendens vil fortsætte i 
fremtiden. Vestas bevarer relationer til størstedelen af de globale vindmøllepark developere og mange 
andre developere og forsyningsselskaber på landebasis. 

Selv om det gælder generelt for branchen, at vigtigheden af enkeltkunder er stigende, er Vestas på 
koncernniveau ikke afhængig af enkeltkunder. Således er der i 2003 ingen enkeltkunde, der forventes at 
repræsentere mere end 13% af Vestas’ samlede omsætning. 

Vestas markedsfører sine vindmøller på alle centrale internationale markeder. Selskabets salgs- og 
markedsføringsstrategi er baseret på et koncept, der bygger på lokal tilstedeværelse opnået på en af 
følgende tre måder: gennem et lokalt datterselskab, gennem et associeret selskab eller indirekte gennem 
agenter udpeget af Vestas. Nærhedsprincippet har vist sig at være et vigtigt element i håndteringen af 
lokale aspekter som for eksempel krav til site, krav til nettilslutning samt om byggetilladelser. 

I 2002 solgte Vestas vindmøller med en samlet kapacitet på 1.640 MW, og Tyskland og Østrig tegnede sig 
for 37,0% af omsætningen. USA og Canada tegnede sig for 16,1% af afsætningen målt på MW, mens 
Skandinavien (eksklusive Sverige) samme år bidrog med 16,0% af Vestas’ afsætningen målt på MW. Målt på 
installeret MW kapacitet havde Vestas i 2002 en global markedsandel på 22,2% i 2002 (Kilde: BTM Consult 
World Market Update 2002). 
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6.7. Vestas – Hoved- og nøgletal 
Nedenfor anførte hoved- og nøgletal er uddrag fra de aflagte koncernregnskaber for 2001 og 2002 samt 
ureviderede halvårsrapporter for 2002 og 2003 for Vestas-koncernen. 

Koncernregnskabstallene er vist i DKK i Appendiks. 

E U R mio. 2001 2002 2002 1H 2003 1H   

   Ikke revideret Ikke revideret 
Resultatopgørelse  
Nettoomsætning 1.282,3 1.394,5 532,2 658,5
Produktionsomkostninger -1.089,9 -1.252,4 -492,7 -606,9
Bruttoresultat 192,4 142,1 39,5 51,6
Salgs og administrationsomkostninger -49,5 -68,4 -33,6 -42,6
Resultat før finansielle poster 142,9 73,7 5,9 9,0
Resultat før skat (1)392,3 59,7 -0,9 1,2
Årets resultat 340,2 45,1 -0,4 0,8
Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 340,2 45,1 -0,4 0,8
  
Balance  
Aktiver i alt 1.009,4 1.268,5 1.231,6 1.410,3
Tilgodehavende 573,4 702,0 679,6 742,8
Egenkapital 566,7 596,1 548,1 580,1
  
Pengestrømsopgørelse  
Pengestrømme fra driftsaktiviteter -13,7 -126,0 -247,8 -103,2
  
Nøgletal  
Bruttomargin % 15.0% 10.2% 7.4% 7.8%
EBIT % 11.1% 5.3% 1.1% 1.4%
Egenkapitalandel 56.1% 47.0% 44.5% 41.1%
Indtjening pr. aktie (EUR) 3,2 0,4 0,0 0,0
Gns. antal medarbejdere 4,582 5,974 5,513 6,487
  
(1) Inkluderer EUR 243 mio. i realiseret fortjeneste ved salg af aktier i Gamesa Eólica S.A. 

6.8. Væsentlige aftaler 
Vestas har indgået væsentlige aftaler med kunder, vigtige leverandører og samarbejdspartnere. Vestas er 
ikke afhængig af enkeltkontrakter. Idet Vestas’ virksomhed i stigende grad er projektbaseret og 
kapitalkrævende er Vestas afhængig af adgang til tilstrækkelige finansielle ressourcer. Vestas har indgået 
aftaler om finansiering med en række forskellige banker og kreditinstitutter, herunder i forbindelse med 
fremsættelse af dette Ombytningstilbud. Se endvidere afsnit 4.7 og afsnit 5.4 og 6.5. 

Den 12. december 2003 meddelte Vestas, at der med Gamesa Eólica S.A. er aftalt tidlig opsigelse af en 
teknologioverførselsaftale eksisterende mellem Vestas og Gamesa Eólica S.A. Aftalen indebærer følgende 
hovedemner: at overførslen af teknologi fra Vestas til Gamesa Eólica  S.A. er ophørt, at Vestas kan købe 
vindmøllekomponenter fra Gamesa Eólica S.A og Gamesa Eólica S.A kan sælge vindmøllekomponenter til 
Vestas baseret på fælles teknologi og til konkurrencedygtige markedspriser, og at Vestas ikke vil modtage 
royalty for salg af vindmøller gennemført af Gamesa Eólica S.A i 2003. 

6.9. Rets- og voldgiftssager 
Vestas er part i visse retstvister samt rets- og voldgiftssager i Danmark og udlandet. Det er Vestas’ 
ledelses vurdering, at der er foretaget rimelige nedskrivninger og hensættelser herfor, og at udfaldet af 
disse sager ikke vil have en væsentlig negativ indflydelse på Vestas’ økonomiske stilling. Vestas’ ledelse er 
ikke bekendt med, at der skulle være rets- eller voldgiftssager i vente, hvor udfaldet kunne have en 
væsentlig negativ indflydelse på Vestas’ økonomiske stilling. 
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7. Beskrivelse af NEG Micon 

7.1. Historie og virksomhedsprofil 
NEG Micon blev grundlagt i 1997 ved en fusion af Nordtank Energy Group A/S, et selskab grundlagt i 1962 
og noteret på Københavns Fondsbørs i november 1995, og Micon A/S, et selskab grundlagt i 1983. 

NEG Micon vil være en førende, global leverandør af vedvarende energisystemer, der er 
konkurrencedygtige med konventionel energiproduktion. Dette betyder, at energi fra NEG Micon 
vindmøller til enhver tid skal være lige så billig som konventionelt produceret energi. NEG Micons mission 
er at medvirke til at imødekomme verdens stigende behov for energi og mindre forurening ved at udvikle, 
producere, markedsføre og servicere pålidelige og effektive vindenergisystemer. NEG Micon vil 
imødekomme kundernes behov for konkurrencedygtige vindenergisystemer og vil overvåge udviklingen af 
alternative former for vedvarende energisystemer. 

NEG Micon er i dag en af verdens førende leverandører af vindmøller og har leveret ca. 18% af verdens 
installerede vindmøllekapacitet. I 2002 leverede NEG Micon i alt ca. 1.030 MW vindmøllekapacitet, 
svarende til en verdensmarkedsandel på 14,3% (Kilde: BTM Consult World Market Update 2002). NEG 
Micon nåede i 2002 en omsætning på EUR 842 mio., et driftsresultat (EBIT) på EUR 38 mio, svarende til en 
EBIT margin på 4,5% samt et resultat før skat og minoritetsinteresser på EUR 29 mio. 

7.2. Strategi 
NEG Micons strategi er gennem profitabel og kontrolleret vækst at bibeholde og styrke sin globale position 
som en førende udbyder af vindenergisystemer. Den overordnede målsætning er at forøge den langsigtede 
værdi af selskabet til gavn for kunder, ejere og medarbejdere. 

NEG Micon vil fortsat søge at levere totalløsninger ved at assistere kunderne gennem hele projektforløbet, 
dvs. fra virkeliggørelsen af idéen over vindkraftanlæggets levetid og frem til dets afvikling. 

Med hensyn til finansielle målsætninger, ønsker NEG Micon at opnå en global markedsandel på 15% i 2003 
og derefter stigende mod 20%. For så vidt angår profitabilitet ønsker NEG Micon at opnå en EBIT margin på 
7-9% samt et afkast på investeret kapital (ROCE) på 25-30%. 

7.3. Organisation 
Nedenstående organisationsdiagram viser NEG Micons organisationsstruktur. 
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Som vist i diagrammet er NEG Micon opdelt i en Produktdivision, fem Markedsdivisioner, en Aftersales 
division samt seks stabsenheder. 

Produktdivisionen er ansvarlig for leverancer af komplette vindmøller. For at minimere NEG Micons 
omkostninger ved produktion og transport af vindmøller, og reducere NEG Micons kapitalbinding i lagre, 
produktionsanlæg mv. har Produktdivisionen det samlede globale ansvar for indkøb, produktion og 
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montage. Produktdivisionen afregner mod markedsdivisionerne til en fast aftalt pris som udgøres af 
vindmøllens kostpris samt en margin til Produktdivisionen. 

Markedsdivisionerne fungerer som profitcentre og er ansvarlige for salg til kunderne på deres respektive 
geografiske markeder samt for installation og idriftsættelse af vindmøllerne. Nedenfor er der angivet en 
mere detaljeret beskrivelse af hver enkelt Markedsdivision. 

Aftersales divisionen fungerer også som et profitcenter og er ansvarlig for servicering af alle vindmøller. 
Derudover har NEG Micon seks stabsenheder, nemlig R&D, IR, økonomi, juridisk afdeling, human 
ressources, kvalitet og projektudvikling. Til forskel fra markedsdivisionerne er stabsfunktionerne rene 
omkostningscentre, der fungerer som service-/kontrolorganer for den øvrige del af organisationen. 
Undtagelsen er dog projektudvikling, som er forklaret mere detaljeret nedenfor. 

R&D har globalt ansvar for og styrer det samlede produktudviklingsforløb indtil frigivelse til 
seriefremstilling. R&D sikrer nødvendige kernekompetencer og relevante teknologier indenfor 
hovedkomponenterne vinger, gear, generatorer, tårne og styringer, herunder materialeudvikling, 
konstruktionsoptimering, afprøvningsmetoder samt hardware- og softwareteknologier til elektronisk 
styring, overvågning og regulering af vindmøller og vindkraftanlæg. 

7.4. Teknologi og produkter 
En vindmølle består af en række komponenter hver med sin grad af teknisk kompleksitet, der sammen 
udgør en helhed. En vindmølles hovedkomponenter udgøres af vinger, tårn, nacellen (herunder gear og 
generator) og styringer. Det er NEG Micons opfattelse at vindmølleproducenters teknologiske 
konkurrenceevne specielt er afhængig af det enkelte selskabs evne til at udvikle, producere og ikke mindst 
integrere tårne, vinger og styringssystemer til vindmøller. Derfor har NEG Micon etableret egenproduktion 
og –udvikling af møllevinger, tårne samt styringer. 

NEG Micon har et bredt produktprogram af vindmøller med rotordiametre fra 44 til 110 meter samt en 
nominel effekt fra 750 til 4.200 kW. I ethvert vindmølleprojekt går NEG Micon i tæt dialog med sine kunder 
for at finde den rigtige og mest optimale vindmølle, under de givne vind- og klimaforhold, med henblik på 
at maksimere projektets afkast. For at selskabet kan fastholde sin konkurrenceevne og blive kundernes 
foretrukne samarbejdspartner er løbende optimering og udvikling af vindmølledesign og teknologi et 
væsentligt fokusområde for NEG Micon. 

Den overordnede målsætning bag NEG Micons produktudvikling er til stadighed at gøre møllerne mere 
konkurrencedygtige ved at reducere prisen pr. kWh med 3-5% pr. år for eksisterende mølletyper og 5-10% 
for nye generationer af møller i forhold til tidligere generationer. Ambitionen opfyldes gennem en række 
initiativer, der spænder fra bedre aftaler med underleverandører over modularisering og standardisering af 
møllens komponenter til større effektivitet i møllens elproduktion.  

NEG Micons produktprogram er i et vist omfang beskyttet af patenter, men virksomheden kan på visse 
tekniske områder blive generet af intellektuelle rettigheder, som ejes af tredjemand. NEG Micon arbejder 
løbende på at udvikle nye tekniske løsninger, der ikke er i konflikt med tredjemandsrettigheder, og NEG 
Micon er af den opfattelse, at man i sin nuværende markedsføring og med sit nuværende produktprogram 
ikke er i konflikt med tredjemands patenter eller andre intellektuelle rettigheder. 

Aktuelt er det NEG Micons vurdering, at virksomhedens eksisterende program af Stall, Power Trim og 
Active Stall vindmøller kan sælges og installeres over hele verden uden at krænke tredjemands 
intellektuelle rettigheder. 

7.5. Produktion og leverandører 
En stadig større del af produktionen udgøres af MW-møllerne, som i kraft af deres størrelse stiller helt 
andre krav til produktionsfaciliteterne end de mindre møller. I de senere år har NEG Micon etableret 
produktionsfaciliteter for MW-møller gennem tilpasning af eksisterende faciliteter således at disse er 
fleksible nok til at producere netop disse store MW-møller. Det er en væsentlig forudsætning for at 
kapaciteten kan udnyttes effektivt at man har denne fleksibilitet. Der er stadig væsentlige udfordringer i 
vente for selskabet, hvis det skal kunne tilpasse produktionen til de meget store sæsonudsving, der er 
karakteristiske for branchen. NEG Micons produktions- og montagefaciliteter fremgår af nedenstående 
tabel: 

 

 

Facilitet Land Aktivitet 
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Hammel Danmark Produktion af styringer 

Randers Danmark Montage af naceller 

Rudkøbing Danmark Produktion af tårne 

Svendborg Danmark Produktion af komponenter til tårne 

Skagen Danmark Montage af nav 

Balle  Danmark Produktion af værktøj 

Vivero/Galicien Spanien Montage af naceller 

Soria, Casstilla Y Leon Spanien Produktion af styresystemer 

Cheannai Indien Montage af naceller 

Isle of Wright Storbritannien Produktion af vinger 

Goutu Kina(1) Montage af naceller 
 (1) Datterselskab 60%-ejet af NEG Micon 

NEG Micon har en strategi om aktivt at reducere antallet af leverandører.  Det er dog NEG Micons generelle 
politik at have mindst to leverandører for alle væsentlige komponenter med henblik på at minimere 
afhængigheden af enkeltleverandører. Herudover har NEG Micon egenproduktion af hovedkomponenterne 
vinger, tårne og styringer, hvilket minimerer afhængigheden af leverandører på disse hovedkomponenter. 

Uagtet egenproduktionen har NEG Micon på vingesiden gennem en længere årrække haft et tæt 
samarbejde med vingeproducenten LM Glasfiber A/S. LM Glasfiber A/S producerer i dag ca. 65% af NEG 
Micons vinger. 

7.6. Kunder og markeder 
I branchen er betydningen af enkeltkunder generelt stigende. Dette skal ses i lyset af, at projekterne til 
stadighed bliver større, og kunderne bliver dermed også større og færre. 

NEG Micon opererer på en lang række markeder, og typisk er der betydelige kunder på hvert marked. På 
koncernniveau er NEG Micon ikke afhængig af enkeltkunder. 

I 2003 er der således ingen enkeltkunde, der forestår mere end 10% af NEG Micons samlede omsætning. 

NEG Micon leverede i 2002 samlet vindmølle kapacitet på ca. 1.030 MW, hvilket svarer til en markedsandel 
på 14,3%. 

Det tyske marked var i 2002 det vigtigste enkeltmarked for NEG Micon med en leveret kapacitet på 270MW 
Spanien udgør et meget vigtigt vindkraftmarked for NEG Micon, og NEG Micon leverede i 2002 i alt ca. 180 
MW Trods de vanskelige vilkår i USA leverede NEG Micon ca. 120 MW til USA i 2002. I Danmark leverede 
NEG Micon knap 170 MW i 2002 og fastholdt sin stærke position på det danske onshore-marked med en 
markedsandel på ca. 50%.  

Indien oversteg forventningerne markant, idet NEG Micon leverede mere end 70 MW i 2002. Dermed har 
NEG Micon styrket sin markedsandel på dette vigtige vækstmarked. Det indiske marked er interessant, 
fordi det er drevet af et gigantisk energiunderskud. På grund af den dårlige infrastruktur udgør 
projektudvikling en væsentlig del af salgsprocessen. Dette er et område, hvor NEG Micon har betydelig 
styrke.  

I Australien har NEG Micon gennem de seneste to år oplevet et stort gennembrud, som har bragt NEG 
Micon i front som den største spiller på dette vækstmarked. Hjørnesten i den udvikling har været, at NEG 
Micon af Pacific Hydro blev valgt som foretrukken leverandør og efterfølgende indgik en rammeaftale på 
op til 600MW. Desuden har NEG Micon for nylig indgået en stor rammeaftale om op til 600 MW med New 
Zealands største forsyningsselskab, Meridian Energy. I forbindelse med denne rammeaftale har Meridian 
Energy allerede afgivet to store ordrer til levering i 2004. 

I kraft af de interne kompetencer og erfaringer med projektudvikling er NEG Micon på en række markeder 
i samarbejde med sine kunder involveret i forskellige faser af projektudviklingen. NEG Micons 
projektudvikling varetages overvejende gennem GREP (Global Renewable Energy Partners), der fokuserer 
på co-development gennem skabelse af partnerskaber. Projektudviklingen suppleres bl.a. af den cross-
border service, som NEG Micon tilbyder sine kunder. 
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7.7. NEG Micon – Hoved- og nøgletal 
Nedenfor anførte hoved- og nøgletal er uddrag fra de aflagte koncernregnskaber for 2001 og 2002 samt 
ureviderede halvårsrapporter for 2002 og 2003 for NEG Micon-koncernen. 

Koncernregnskabstallene er vist i DKK i Appendix. 

     
E UR mio. 2001 2002 2002 H1 2003 H1  

   Ikke revideret Ikke revideret 
Resultatopgørelse  
Nettoomsætning 717,1 842,1 223,0 225,2
Produktionsomkostninger -636,2 -754,0 -212,1 -236,0
Bruttoresultat 80,9 88,1 10,9 -10,8
Salgs og administrationsomkostninger -38,3 -50,3 -24,7 -27,4
Resultat før finansielle poster 42,6 37,8 -13,8 -38,2
Resultat før skat 36,8 28,6 -16,6 -46,4
Årets resultat 27,7 21,5 -12,4 -34,9
Minoritetsinteresser -0,3 -0,2 0,1 -0,1
Årets resultat 27,4 21,3 -12,3 -35,0
  
Balance  
Aktiver i alt 572,9 843,2 621,6 838,7
Tilgodehavende 303,9 446,8 297,2 363,0
Egenkapital 202,4 285,4 260,0 248,5
  
Pengestrømsopgørelse  
Pengestrømme fra driftsaktiviteter -50,1 -60,4 -116,8 -95,8
  
Nøgletal  
Bruttomargin % 11.3% 10,5% 4.9% -4.8%
EBIT % 5.9% 4,5% -6.2% -17.0%
Egenkapitalandel 35.3% 33,8% 41.8% 29.6%
Indtjening pr. aktie (EUR) 1,1 0,8 -0,5 -1,3
Gns. antal medarbejdere 1,805 2,180 1,998 2,538
  
Der er ikke justeret for 377.000 egne aktier. 

A nvendt valutakurs DKK/EUR 742,43 742,43 742,92 742,99 
I forhold til tidligere angivne tal, er forsknings- og udviklingsomkostninger blevet flyttet fra salgs og 
administrationsomkostninger til produktionsomkostninger med følgende beløb: 

E UR mio. 2001 2002 2002 H1 2003 H1  

   Ikke revideret Ikke revideret 
 17,2 21,7 10,0 12,7
 

7.8. Væsentlige aftaler 
NEG Micon har indgået væsentlige aftaler med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. 

NEG Micon er ikke væsentligt afhængig af enkeltaftaler, udover de områder vedrørende fremstilling og 
leverandører, som omtales under afsnit 7.5, og de områder vedrørende kunder og markeder, som omtales 
under afsnit 7.6. 

Herudover er NEG Micon i væsentlig grad afhængig af aftaler med virksomhedens finansielle 
samarbejdspartnere, jf. beskrivelsen i afsnit 4.7. 
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7.9. Rets- og voldgiftssager 
NEG Micon er part i visse retstvister samt rets- og voldgiftssager i Danmark og udlandet. Det er NEG 
Micons ledelses vurdering, at der er foretaget rimelige nedskrivninger og hensættelser herfor, og at 
udfaldet af disse sager ikke vil have en væsentlig negativ indflydelse på NEG Micons økonomiske stilling. 
NEG Micons ledelse er ikke bekendt med, at der skulle være rets- eller voldgiftssager i vente, hvor 
udfaldet kunne have en væsentlig negativ indflydelse på NEG Micons økonomiske stilling 
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8. Ombytningstilbuddets vilkår, betingelser og acceptprocedure 
 

Tilbudsgiver Tilbudsgiver er Vestas Wind Systems A/S, CVR nr. 10403782, et dansk 
aktieselskab med hjemstedsadresse på Smed Sørensens Vej 5, DK-6950 
Ringkøbing. 

Tilbudspris - 
ombytningsforhold og 
aktionærrettigheder 

Aktionærerne i NEG Micon tilbydes en (1) ny aktie i Vestas à nom. DKK 1 
pr. aktie i NEG Micon à nom. DKK 10. 

NEG Micons bestyrelse anser sammenlægningen for at være i NEG Micons 
aktionærers interesse som helhed og anbefaler derfor enstemmigt 
aktionærerne i NEG Micon at acceptere Ombytningstilbuddet. NEG Micons 
bestyrelse har modtaget finansiel rådgivning fra Nordea Securities, og 
Nordea Securities har baseret denne rådgivning på NEG Micons 
forretningsmæssige vurderinger. 

Vestas’ bestyrelse anser sammenlægningen for at være i Vestas’ 
aktionærers interesse som helhed. Vestas’ bestyrelse har modtaget 
finansiel rådgivning fra Dresdner Kleinwort Wasserstein og Dresdner 
Kleinwort Wasserstein, har baseret denne rådgivning på Vestas’ 
forretningsmæssige vurderinger. 

De aktionærer i NEG Micon, som accepterer Ombytningstilbuddet, bevarer 
deres aktionærrettigheder, herunder retten til at stemme på 
generalforsamlinger i NEG Micon indtil det tidspunkt, hvor ombytningen af 
aktier er gennemført i Værdipapircentralen, hvilket forventes at finde sted 
den 29. januar 2004. 

Sædvanlig kurtage og salgsomkostninger i forbindelse med accept af 
Ombytningstilbuddet afholdes af Vestas. Tegning af nye aktier i Vestas 
sker franko. 

NEG Micons bestyrelse har fundet det uhensigtsmæssigt at forsætte med 
NEG Micons options- og warrantordninger i den nuværende situation. 
Bestyrelsen vil således foranledige, at warrant- programmet ophører på et 
tidspunkt forud for gennemførelsen af aktieombytningen. Warrant-ejerne 
vil i stedet for aktier modtage nettoværdien af tegningsrettighederne 
(differensafregning). Nettoværdien af tegningsrettighederne beregnes som 
forskellen mellem udnyttelseskursen og den gennemsnitlige markedspris i 
et af bestyrelsen angivet tidsrum i løbet af ombytningstilbudsperioden. I 
henhold til vilkårene i optionsprogrammet ophører dette program ikke 
nødvendigvis ved gennemførelse af en aktieombytning. Bestyrelsen vil dog 
tilbyde ejerne af optionerne en ekstraordinær adgang til at udnytte 
optionerne i et nærmere angivet tidsrum i løbet af 
ombytningstilbudsperioden. Optioner, der ikke udnyttes  ekstraordinært 
fortsætter med at være gældende indtil det ordinære udnyttelsestidspunkt 
eller indtil NEG Micon ophører med at eksistere, for eksempel i forbindelse 
med gennemførelse af en fusion.  

Der er varierende udnyttelseskurser for de udstedte optioner og 
warrants.123.000 optioner har en udnyttelseskurs på DKK 157,4, og 
123.000 optioner har en udnyttelseskurs på DKK 178,8. 100.000 warrants 
har en udnyttelseskurs på DKK 288, 12.000 warrants har en 
udnyttelseskurs på DKK 180, og 4.000 warrants har en udnyttelseskurs på 
DKK 63. 

Ombytnings-
tilbudsperioden 

Ombytningstilbuddet gælder fra 12. december 2003 til den 21. januar 
2004 kl. 20.00. Accept af Ombytningstilbuddet på vedhæftede 
acceptblanket skal være modtaget af Nordea Bank gennem aktionærens 
eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab inden udløbet af 
Ombytningstilbudsperioden. 
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De nye aktier i Vestas Vederlaget for aktierne i NEG Micon består af nye aktier i Vestas. 

Bestyrelsen i Vestas har besluttet at indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling i Vestas til afholdelse den 30. december 2003, 11.00 på 
Radisson SAS Scandinavia Hotel København, hvor bestyrelsen vil bede 
aktionærerne om bemyndigelse til at udstede de nødvendige aktier for at 
gennemføre aktieombytningen. De nye aktier i Vestas vil udelukkende 
blive udstedt med henblik på vederlæggelse af aktionærerne i NEG Micon i 
forbindelse med sammenlægningen. Tegning af de nye aktier i Vestas 
foretages af Nordea Bank i henhold til fuldmagt der afgives på 
acceptblanketten af aktionærerne i NEG Micon som led i deres accept af 
Ombytningstilbuddet. 

De nye aktier, der udstedes i Vestas i henhold til Ombytningstilbuddet, 
giver fuld ret til eventuelt udbytte fra og med regnskabsåret 2003. Som 
anført i afsnit 4.9 foreslår bestyrelserne dog at der ikke udbetales udbytte 
for 2003. De nye aktier i Vestas får stemmeret og øvrige rettigheder fra 
tidspunktet for registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye 
aktier i Vestas får samme rettigheder som de eksisterende aktier i Vestas 
og bliver registreret på aktionærernes konti i Værdipapircentralen. 
Aktierne i Vestas er ikke omfattet af indskrænkninger i omsættelighed 
eller pligt for aktionærerne til at lade deres aktier indløse. 

Københavns Fondsbørs har godkendt, at informationerne i dette udvidede 
tilbudsdokument kan danne grundlag for ombytningen af aktier i NEG 
Micon til aktier i Vestas samt  for notering af de nye aktier, som udstedes 
af Vestas Wind Systems A/S. 

Betingelser for 
Ombytningstilbuddet 

Ombytningstilbuddet er betinget af følgende: 

(i) Mindsteaccept. Det er en betingelse, at Vestas ved accept af 
Ombytningstilbuddet eller på anden måde opnår mere end 66,7% af 
aktierne og stemmerettighederne i NEG Micon. NEG Micons 
beholdning af egne aktier indgår ikke i beregningen. 

(ii) Myndighedsgodkendelser. Det er en betingelse, at alle nødvendige 
godkendelser i henhold til konkurrence-, fusionskontrol- eller 
lignende lovgivning, der gælder for sammenlægningen af NEG 
Micons og Vestas’ virksomheder opnås på betingelser, som Vestas 
vurderer ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på den 
sammenlagte koncern, og at alle tilsagn, godkendelser, 
ansøgninger eller underretninger til enhver myndighed,som er 
nødvendige for Vestas’ og NEG Micons gennemførsel af 
sammenlægningen, er foretaget eller opnået i en form, som Vestas 
vurderer ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på den 
sammenlagte koncern. 

(iii) Lovgivning, retssager m.v. Det er en betingelse, at 
Ombytningstilbuddet ikke i væsentlig grad trues eller 
vanskeliggøres af lovgivning, retssager eller 
myndighedsbeslutninger eller andre omstændigheder uden for 
Vestas’ kontrol. 

(iv) Væsentlige negative ændringer i NEG Micons virksomhed. Det er en 
betingelse, at der i perioden frem til Ombytningstilbuddets 
gennemførelse ikke indtræffer en væsentlig negativ ændring i NEG 
Micon-koncernens økonomiske eller forretningsmæssige forhold 
som helhed. 

(v) Vedtagelse på generalforsamling i Vestas. Det er en betingelse, at 
generalforsamlingen i Vestas beslutter at bemyndige bestyrelsen til 
at udstede de nye aktier i Vestas som vederlag til aktionærerne i 
NEG Micon. Vestas’ bestyrelse vil stille forslag herom på Vestas’ 
ekstraordinære generalforsamling, der forventes afholdt den 30. 
december 2003. 

(vi) Myndighedskrav. Det er en betingelse, at myndighedskrav for 
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gennemførelse af aktieemissionen i Vestas, herunder forpligtelsen 
til at udstede en vurderingsberetning i henhold til 
Aktieselskabsloven, kan opfyldes. 

(vii) Misvisende oplysninger, urigtige oplysninger. Det er en betingelse, 
at Vestas ikke konstaterer, at oplysninger af økonomisk, 
forretningsmæssig eller anden art, der på noget tidspunkt er 
offentliggjort af NEG Micon eller noget selskab i NEG Micon-
koncernen, er misvisende, angiver urigtige forhold eller udelader 
væsentlige forhold, der er nødvendige for at sådanne oplysninger 
ikke er misvisende, og som er væsentlige i forhold til NEG Micon-
koncernen som helhed. 

Vestas er berettiget til at tilbagekalde Ombytningstilbuddet, såfremt en 
eller flere af ovennævnte betingelser ikke opfyldes. Vestas kan endvidere 
tilbagekalde Ombytningstilbuddet efter konsultation med NEG Micon, 
såfremt der i Ombytningstilbudsperioden fremkommer et konkurrerende 
tilbud på aktierne i NEG Micon. Tilbagekaldelse af Ombytningstilbudet vil i 
givet fald blive meddelt via Københavns Fondsbørs. 

Vestas forbeholder sig ret til at fastholde indkomne accepter og 
gennemføre Ombytningstilbuddet, selv om betingelserne nævnt ovenfor i 
(ii) om myndighedsgodkendelser, (iii) om lovgivning, retssager m.v., (iv) 
om væsentlige negative ændringer i NEG Micons virksomhed og (vii) om 
misvisende oplysninger, urigtige oplysninger ikke måtte være opfyldt. 

 

Andre vilkår og 
betingelser 

Forlængelse af Ombytning tilbudspe ioden. Vestas forbeholder sig ret til 
efter konsultation med NEG Micon at forlænge Ombytningstilbudsperioden 
en eller flere gange, herunder ud over de maksimale 10 uger, såfremt der 
ansøges om og opnås en undtagelse godkendt af Fondsrådet. Enhver 
sådan forlængelse vil blive meddelt via Københavns Fondsbørs forud for 
udløbet af Ombytningstilbudsperioden med angivelse af den således 
ændrede tilbudsperiode, der herefter benævnes 
“Ombytningstilbudsperioden”. Aktionærer, der har accepteret 
Ombytningstilbuddet, vil fortsat være bundet af deres accept, hvis 
Ombytningstilbudsperioden forlænges eller Tilbudsprisen forhøjes. 
Såfremt Tilbudsprisen forhøjes, vil aktionærer, der har accepteret 
Ombytningstilbuddet, automatisk være berettiget til den højere 
Tilbudspris, såfremt Ombytningstilbuddet gennemføres. 

Bortfald/tilbagekaldelse af accepter. Såfremt der fremkommer et 
konkurrerende tilbud i henhold til § 9 i Bekendtgørelse nr.  827 af 10. 
november 1999 på alle aktierne i NEG Micon, vil aktionærerne i NEG Micon 
være berettiget til at tilbagekalde deres accepter. Dog skal en sådan 
meddelelse om tilbagekaldelse for at være gyldig indleveres til Nordea 
Bank inden udløbet af den femte bankdag (hvorved forstås dage, hvor 
banker i Danmark har åbent for almindelige bankforretninger) efter datoen 
for udsendelsen af tilbudsannoncen for det konkurrerende tilbud til de 
navnenoterede aktionærer i NEG Micon. Meddelelse om tilbagekaldelse 
skal være forsynet med forpligtende underskrift, og for tilbagekaldelser 
afgivet af andre end personlige aktionærer, skal meddelelsen være gyldigt 
underskrevet af den/de tegningsberettigede person/personer, samt være 
vedlagt dokumentation for tegningsberettigelsen. 

Med de forannævnte undtagelser er accepter af Ombytningstilbuddet 
bindende og uigenkaldelige for aktionærerne, indtil det tidspunkt, hvor 
Vestas måtte meddele via Københavns Fondsbørs, at Ombytningstilbuddet 
ikke gennemføres. 

Aktierne i NEG Micon, der ombyttes til nye aktier i Vestas i henhold til 
Ombytningstilbuddet skal være frie og ubehæftede. 

Endelig forbeholder Vestas sig ret til at købe NEG Micon-aktier over 
Københavns Fondsbørs. Vestas ejer på tidspunktet for dette tilbud ingen 
aktier i NEG Micon, og NEG Micon ejer ingen aktier i Vestas og har ikke 
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erhvervet aktier i NEG Micon de seneste 12 måneder. 

Såfremt der gennem Ombytningstilbudet opnås accept fra mere end 
66,7%, men mindre end 90% af aktierne i NEG Micon og såfremt denne 
accept ikke overstiger 90% efter gennemførelse af pligtmæssigt 
ombytningstilbud har bestyrelserne for de to selskaber i 
Sammenlægningsaftalen aftalt at det sammenlagte selskabs bestyrelse 
skal beslutte den mest hensigtsmæssige måde at integrere de to 
virksomheder på, herunder eventuelt ved fusion. 

Vederlag eller betalinger 
til bestyrelsen og 
direktionen i NEG Micon 

Hverken bestyrelsen eller direktionen i NEG Micon modtager vederlag som 
følge af Vestas’ Ombytningstilbud. 

 

Kontakt mellem Vestas og 
NEG Micon før tilbuddet 
blev fremsat 

Som det fremgår af dette Tilbudsdokument har direktionerne og 
bestyrelserne i Vestas og NEG Micon i tiden før dette tilbud blev 
offentliggjort forhandlet og indgået en Sammenlægningsaftale med de 
heri indeholdte betingelser. Alle aftaler der har betydning for bedømmelse 
af dette Ombytningstilbud herunder Sammenlægningsaftalen og det 
bindende uigenkaldeligt tilsagn om accept af Ombytningstilbuddet fra 
Aktieselskabet Schouw & Co. er beskrevet i dette tilbudsdokument. 

Afregningssted Nordea Bank, Fonds Administration 
Helgeshøj Allé 33 
2630 Tåstrup 
Fax: 3333 3182 

Fremgangsmåde ved 
accept 

De aktionærer, der ønsker at ombytte deres aktier i NEG Micon på de i 
Tilbudsdokumentet anførte vilkår, skal rette henvendelse til deres eget 
kontoførende institut eller børsmæglerselskab herom med anmodning om, 
at accepten af Ombytningstilbuddet sendes til Nordea Bank ved 
anvendelse af den acceptblanket, der er vedhæftet dette Tilbudsdokument. 
Yderligere eksemplarer af Tilbudsdokumentet med acceptblanketter kan 
rekvireres ved henvendelse til Nordea Bank, tlf. 3333 5092, eller 
downloades fra Internettet på adresserne www.vestas.com og www.neg-
micon.dk. 

Aktionærerne i NEG Micon bør være opmærksomme på, at 
acceptblanketten skal indleveres til deres eget kontoførende institut eller 
børsmæglerselskab i udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det 
kontoførende institut eller børsmæglerselskab kan nå at behandle og 
videresende accepten til Nordea Bank inden udløbet af 
Ombytningstilbudsperioden. 

Ved accept vil aktierne i NEG Micon blive overført til en separat fondskode 
(NEG Micon Accept DK001029932-0) i aktionærens depot i 
Værdipapircentralen. NEG Micon Acceptaktierne har samme rettigheder 
som NEG Micon-aktierne. NEG Micon Acceptaktierne vil blive søgt optaget 
til notering på Københavns Fondsbørs med virkning senest fra 16. 
december 2003. Det vil således være muligt at handle NEG Micon 
Acceptaktier efter accept af Ombytningstilbuddet. Ved overdragelse af NEG 
Micon Acceptaktierne indtræder erhververen i overdragerens retsstilling og 
vil således blive anset for at have accepteret Ombytningstilbuddet. 

Baggrunden for anvendelse af en separat fondskode for de aktionærer, der 
har accepteret Ombytningstilbuddet, er et ønske fra Vestas og NEG Micon 
om at sikre aktionærerne i NEG Micon mulighed for fortsat at handle NEG 
Micon-aktier efter afgivelse af accept samt for at lette den tekniske 
gennemførelse af afviklingen af Ombytningstilbuddet. Afgivelse af accept 
tidligt i Ombytningstilbudsperioden hindrer således ikke handel med NEG 
Micon-aktier. 
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Meddelelse af resultat af 
Ombytningstilbuddet 

Vestas vil via Københavns Fondsbørs senest den 23. januar 2004 meddele 
resultatet af Ombytningstilbuddet samt tilkendegive, hvorvidt 
betingelserne er opfyldt, henholdsvis om betingelser frafaldes, således at 
Ombytningstilbuddet gennemføres eller alternativt, hvilke betingelser der 
endnu ikke er opfyldt, eller hvorvidt Ombytningstilbuddet tilbagekaldes.  

Afvikling Afregning over for aktionærerne i NEG Micon vil ske senest 4 børsdage 
efter, at Vestas har meddelt via Københavns Fondsbørs, at betingelserne 
for gennemførelse af Ombytningstilbuddet er opfyldt. Samtidig vil det 
endelige afregningstidspunkt blive meddelt. 

Afregning sker ved, at de aktionærer i NEG Micon, der har accepteret 
Ombytningstilbuddet, får ombyttet deres NEG Micon Acceptaktier til nye 
aktier i Vestas (Vestas Aktier DK001026860-6), når Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen har registreret kapitalforhøjelsen i Vestas. Registrering 
hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af kapitalforhøjelsen i Vestas forventes 
at kunne ske den 23. januar 2004. De nye aktier er søgt optaget til 
notering på Københavns Fondsbørs med virkning senest fra den 27. januar 
2004. Under forudsætning af at meddelelse om gennemførelse af 
Ombytningstilbuddet udsendes senest den 23. januar 2004, forventes 
afregning af Ombytningstilbuddet at kunne ske den 29. januar 2004. De 
nye aktier i Vestas vil blive registreret på aktionærernes konti i 
Værdipapircentralen. 

Nedenfor vises de forventede nøgledatoer for Ombytningstilbuddet: 

Begivenhed Forventet dato
Ombytning af NEG Micon-aktier med NEG Micon 
Acceptaktier.........................................................  

12. december 2003 – 
21. januar 2004

Ekstraordinær generalforsamling i Vestas 30. december 2003
Sidste dag i Ombytningstilbudsperioden..............  21. januar 2004
Meddelelse af resultatet af Ombytningstilbuddet .  23. januar 2004
Første noteringsdag for de nye aktier i Vestas på 
Københavns Fondsbørs A/S. ................................  27. januar 2004

Vigtige datoer for 
Ombytningstilbuddet 

Ombytning af NEG Micon Acceptaktier med nye 
aktier i Vestas i VP ................................................. 29. januar 2004

Finansiering Vestas’ erhvervelse af aktier i NEG Micon bliver finansieret via udstedelse 
af nye aktier i Vestas. Der er ikke afgivet garantier af tredjemand for 
Vestas’ opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Ombytningstilbuddet. 

Notering og handel Vestas har søgt de nye aktier i Vestas optaget til notering på Københavns 
Fondsbørs. Under forudsætning af at meddelelse om gennemførelse af 
Ombytningstilbuddet udsendes senest 23. januar 2004, forventes de nye 
aktier i Vestas noteret på Københavns Fondsbørs med forventet første 
noteringsdag den 27. januar 2004. Såfremt tidspunktet for gennemførelse 
af Ombytningstilbuddet sker senere end forudsat, vil tidspunktet for 
notering blive udskudt tilsvarende.  

Tvangsindløsning og 
afnotering af aktierne i 
NEG Micon 

Hvis Vestas, når Ombytningstilbuddet er accepteret, og det pligtmæssige 
tilbud er gennemføret, besidder mere end 90 pct. af aktiekapitalen og 
stemmerne i NEG Micon, er det hensigten at iværksætte en 
tvangsindløsning af de resterende aktier i NEG Micon i henhold til 
Aktieselskabslovens § 20 b eller i henhold til en indløsningsbestemmelse i 
vedtægterne og søge aktierne i NEG Micon afnoteret fra Københavns 
Fondsbørs.  

Skatteforhold Vestas og NEG Micon har på vegne af aktionærerne i NEG Micon ansøgt de 
danske skattemyndigheder om og opnået tilladelse til gennemførelse af 
Ombytningstilbuddet som en skattefri aktieombytning i henhold til 
Aktieavancebeskatningslovens regler herom. Vestas opfordrer hver enkelt 
aktionær i NEG Micon til selv at undersøge de skattemæssige 
konsekvenser for aktionæren ved ombytning af aktierne i NEG Micon til 
aktier i Vestas. Hver enkelt aktionær er således ansvarlig for skat, der 
måtte forfalde som en konsekvens af aktionærens accept af 
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Ombytningstilbuddet. For så vidt angår en generel beskrivelse af de 
skattemæssige konsekvenser for aktionærer i NEG Micon henvises til afsnit 
9. 

Dokumenter Navnenoterede aktionærer i NEG Micon vil pr. post få tilsendt 
tilbudsannoncen i henhold til Lov om Værdipapirhandel samt dette 
Tilbudsdokument med tilhørende acceptblanket og bestyrelsens 
redegørelse. 

Tilbudsdokumentet ligger til gennemsyn hos Nordea Bank, 
Fondsadministration, Helgeshøj Allé 33, 2630 Tåstrup, og vil endvidere 
være tilgængeligt på Internettet på www.vestas.com og www.neg-
micon.dk. Vestas’ vedtægter ligger til gennemsyn hos Vestas og Nordea 
Bank. 

Lovvalg og værneting Såvel Ombytningstilbuddet som accept heraf er undergivet dansk ret. 

Enhver tvist i forbindelse med Ombytningstilbuddet skal pådømmes af Sø- 
og Handelsretten i København, eller af en sådan anden dansk domstol, 
som Sø- og Handelsretten måtte henvise tvisten til. 

Finansielle rådgivere Dresdner Kleinwort Wasserstein Limited er finansiel rådgiver for Vestas.  

Nordea Securities er finansiel rådgiver for NEG Micon. Endvidere har 
Nordea Securities medvirket i udarbejdelsen af dette Tilbudsdokument og 
har leveret tilhørende ydelser i henhold til særskilt aftale med Vestas. 

Juridiske rådgivere Gorrissen Federspiel Kierkegaard er fælles juridisk rådgiver for Vestas og 
NEG Micon for så vidt angår dansk ret. 

Kromann Reumert er juridisk rådgiver for Vestas for så vidt angår dansk 
ret. 

Bech-Bruun Dragsted er juridisk rådgiver for NEG Micon for så vidt angår 
dansk ret. 

Revisorer PricewaterhouseCoopers (Jens Hvid og Niels Jørgen Lodahl 2000 og 2001 
og Niels Jørgen Lodahl og Carsten Gerner 2002) og Ernst & Young (Bent 
Grønbæk og Henning Aslak) har været revisor for Vestas og KPMG C. 
Jespersen (Claus Monfeldt og Torben Ahle Pedersen) og Deloitte & Touche 
(Jesper Meto og Karsten Mumm) har været revisor for NEG Micon for de 
seneste tre regnskabsår og har afgivet revisionspåtegninger på 
årsrapporterne for 2000, 2001 og 2002 uden forbehold eller supplerende 
oplysninger.  

PricewaterhouseCoopers og KPMG C. Jespersen har ydet assistance til 
Vestas og NEG Micon i forbindelse med udarbejdelsen af de ureviderede 
proforma hoved- og nøgletal for den sammenlagte koncern for 
regnskabsårene 2001 og 2002 samt halvårsrapporterne 2002 og 2003, 
samt kontrolleret de historiske regnskabstal for Vestas og NEG Micon til 
årsrapporter for 2001 og 2002 og til de ureviderede delårsrapporter for 
2002 og 2003. 

Henvendelse: Spørgsmål i forbindelse med afgivelse af accept kan rettes til: Nordea 
Bank, tlf. 3333 5092. 

Spørgsmål i forbindelse med Ombytningstilbuddet kan rettes til:  

Vestas, Investor Relations, Smed Sørensensvej 5, 6950 Ringkøbing, tlf. 
9675 2575, email: ir@vestas.dk or  

NEG Micon, Investor Relations, Alsvej 21, 8900 Randers, tlf. 8710 5000, 
email: investor@neg-micon.dk. 
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9. Skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i NEG Micon 

9.1. Beskatning i Danmark 
 
Generelt 
I det følgende beskrives visse danske indkomstskattemæssige virkninger for danske og udenlandske 
investorer, der afstår aktier i NEG Micon i henhold til Ombytningstilbuddet. Beskrivelsen er baseret på 
nugældende love, bekendtgørelser, cirkulærer, retspraksis samt administrativ praksis, der alle kan blive 
ændret. Omtalen i dette afsnit 9.1 er baseret på rådgivning fra Gorrissen Federspiel Kierkegaard. Omtalen i 
afsnit 9.2 af de skattemæssige konsekvenser for medarbejderaktionærer i NEG Micon er udarbejdet af NEG 
Micon. 

Beskatning af investore , der e  fuldt skattepligtige i Danmark 
Ombytningen, hvorved aktionærerne i NEG Micon overdrager deres aktier mod vederlag i aktier i Vestas, 
udgør som udgangspunkt en skattemæssig afståelse af aktierne i NEG Micon, uanset at aktionærerne ikke 
vederlægges kontant. Fortjeneste/tab beregnes på baggrund af værdien af de modtagne aktier i Vestas og 
vil skulle behandles efter reglerne i Aktieavancebeskatningsloven. 

Aktieavancebeskatningslovens § 13 giver imidlertid mulighed for at opnå tilladelse til, at afståelse af 
aktierne i NEG Micon mod vederlag i aktier i Vestas kan ske uden at udløse beskatning. Ansøgning om at 
opnå tilladelse er indgivet til skattemyndighederne i tilknytning til Ombytningstilbuddet. Tilladelsen er en 
betingelse for Ombytningstilbuddet. 

Forhåndsgodkendelse til skattefri aktieombygning er modtaget fra skattemyndighederne. 

Opnåelse af tilladelse vil indebære, at ombytningen af aktier i NEG Micon til aktier i Vestas kan ske uden 
skattemæssige konsekvenser, og at de tidligere NEG Micon-aktionærers aktier i Vestas skattemæssigt 
bliver behandlet som anskaffet på samme tidspunkt og til samme anskaffelsessum som de ombyttede 
aktier i NEG Micon. Ved efterfølgende afståelse af aktier i Vestas opgøres og beskattes avance således på 
baggrund af anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for aktierne i NEG Micon efter de almindelige 
regler i Aktieavancebeskatningsloven. Skattefri aktieombytning skal ikke selvangives til 
skattemyndighederne. 

En tilladelse til skattefri aktieombytning vil have virkning for alle fuldt dansk skattepligtige aktionærer i 
NEG Micon. Aktionærer, som ikke ønsker aktieafståelsen behandlet efter reglerne for skattefri 
aktieombytning, skal i forbindelse med selvangivelse behandle aktieafståelsen som en aktieafståelse 
omfatte af aktieavancebeskatningslovens almindelige regler. 

Beskatning af investore , der ikke e  fuldt skattepligtige i Danmark 
Afståelse af aktier i danske selskaber for aktionærer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark er generelt 
ikke undergivet dansk beskatning. Aktionæren kan dog være skattepligtig af afståelse af aktierne i 
henhold til andet lands regler. 

9.2. NEG Micon medarbejderaktier 
De medarbejdere i NEG Micon-koncernen, som har erhvervet medarbejderaktier i forbindelse med 
ordningen godkendt i 2001 kan ligeledes ombytte disse aktier i NEG Micon med aktier i Vestas efter 
reglerne om skattefri ombytning af aktier. De erhvervede aktier i Vestas skal indgå i båndlæggelsen på 
uændrede vilkår i den resterende del af båndlæggelsesperioden. 
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10. Appendiks – Regnskabstal i DKK 

10.1. Proforma koncernregnskabstal for den sammenlagte koncern 
D KK mio. 2001 2002 2002 H1 2003 H1  

 Ikke revideret Ikke revideret Ikke revideret Ikke revideret 
Resultatopgørelse  
Nettoomsætning 14.844,5 16.605,5 5.610,8 6.565,8
Produktionsomkostninger -12.815,3 -14.896,3 -5.236,2 -6.262,8
Bruttoresultat 2.029,2 1.709,2 374,6 303,0
Salgs og administrationsomkostninger -652,1 -881,3 -433,0 -519,9
Resultat før finansielle poster 1.377,1 827,9 -58,4 -216,9
Resultat før skat (1) 3.185,9 656,7 -129,9 -335,8
Årets resultat 2.731,2 494,6 -95,4 -253,1
Minoritetsinteresser -2,0 -1,3 0,6 -1,1
Årets resultat 2.729,2 493,3 -94,8 -254,2
  
Balance  
Aktiver i alt 11.747,5 15.678,2 13.767,6 16.709,6
Tilgodehavende 6.513,2 8.529,1 7.256,8 8.215,8
Egenkapital 5.710,2 6.544,6 6.003,7 6.156,3
  
Pengestrømsopgørelse  
Pengestrømme fra ordinær drift -474,0 -1,383,6 -2.708,9 -1.478,3
  
Nøgletal  
Bruttomargin % 13,7% 10,3% 6,7% 4,6%
EBIT % 9,3% 5,0% -1,0% -3,3%
Egenkapitalandel 48,6% 41,7% 43,6% 36,8%
Indtjening pr. aktie (DKK)(2) 21,2 3,8 -0,7 -1,9
Gns. antal medarbejdere 6.387 8.154 7.511 9.025
  
(1) Inkluderer DKK 1.807 mio. i realiseret fortjeneste ved salg af aktier i Gamesa Eólica S.A. 

(2) Forudsætter, at aktier i NEG Micon er ombyttet til aktier i Vestas i forholdet 1 Vestas aktie a nominelt 
DKK 1 for hver NEG Micon aktie a nominelt DKK 10.  

Der er ikke justeret for 377.000 egne aktier. 

Ved udarbejdelsen af proforma koncernregnskabstallene er der ikke taget hensyn til indregning og 
amortisering af den goodwill, der opstår ved gennemførelsen af sammenlægningen. 
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10.2. Vestas - Koncernregnskabstal 
D KK mio. 2001 2002 2002 1H 2003 1H    

   Ikke revideret Ikke revideret 
Resultatopgørelse  
Nettoomsætning 9.520,2 10.353,2 3.953,8 4.892,6
Produktionsomkostninger -8.091,8 -9.298,2 -3.660,3 -4.509,2
Bruttoresultat 1.428,4 1.055,0 293,5 383,4
Salgs og administrationsomkostninger -367,5 -507,8 -249,7 -316,5
Resultat før finansielle poster 1.060,9 547,2 43,8 66,9
Resultat før skat (1) 2.912,6 443,2 -6,7 8,9
Årets resultat 2.525,7 334,8 -3,0 5,9
Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 2.525,7 334,8 -3,0 5,9
  
Balance  
Aktiver i alt 7.494,1 9.417,7 9.149,8 10.478,4
Tilgodehavende 4.257,1 5.211,9 5.048,9 5.518,9
Egenkapital 4.207,4 4.425,6 4.071,9 4.310,1
  
Pengestrømsopgørelse  
Pengestrømme fra ordinær drift -101,7 -935,5 -1.841,0 -766,8
  
Nøgletal  
Bruttomargin % 15,0% 10,2% 7,4% 7,8%
EBIT % 11,1% 5,3% 1,1% 1,4%
Egenkapitalandel 56,1% 47,0% 44,5% 41,1%
Indtjening pr. aktie (DKK) 24,1 3,2 0,0 0,1
Gns. antal medarbejdere 4.582 5.974 5.513 6.487
  
(1) Inkluderer DKK 1.807 mio. i realiseret fortjeneste ved salg af aktier i Gamesa Eólica S.A. 
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10.3. NEG Micon - koncernregnskabstal 
     
D KK mio. 2001 2002 2002 H1 2003 H1  

   Ikke revideret Ikke revideret 
Resultatopgørelse  
Nettoomsætning 5.324,3 6.252,3 1.657,0 1.673,2
Produktionsomkostninger -4.723,5 -5.598,1 -1.575,9 -1.753,6
Bruttoresultat 600,8 654,2 81,1 -80,4
Salgs og administrationsomkostninger -284,6 -373,5 -183,3 -203,4
Resultat før finansielle poster 316,2 280,7 -102,2 -283,8
Resultat før skat 273,3 213,5 -123,2 -344,7
Årets resultat 205,5 159,8 -92,4 -259,0
Minoritetsinteresser -2,0 -1,3 0,6 -1,1
Årets resultat 203,5 158,5 -91,8 -260,1
  
Balance  
Aktiver i alt 4.253,4 6.260,5 4.617,8 6.231,2
Tilgodehavende 2.256,1 3.317,2 2.207,9 2.696,9
Egenkapital 1.502,8 2.119,0 1.931,8 1.846,2
  
Pengestrømsopgørelse  
Pengestrømme fra ordinær drift -372,3 -448,1 -867,9 -711,5
  
Nøgletal  
Bruttomargin % 11,3% 10,5% 4,9% -4,8%
EBIT % 5,9% 4,5% -6,2% -17,0%
Egenkapitalandel 35,3% 33,8% 41,8% 29,6%
Indtjening pr. aktie (DKK) 8,4 6,1 -3,6 -9,7
Gns. antal medarbejdere 1.805 2.180 1.998 2.538
  
Der er ikke justeret for 377.000 egne aktier. 

I forhold til tidligere angive tal, er forsknings- og udviklingsomkostninger blevet flyttet fra salgs og 
administrationsomkostninger til produktionsomkostninger med følgende beløb: 

D KK mio. 2001 2002 2002 H1 2003 H1  

   Ikke revideret Ikke revideret 
 127,7 161,4 74,4 94,4
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 Anbefalet Ombytningstilbud 
til aktionærerne i NEG Micon A/S 

TILBUDSANNONCE 
(i henhold til Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999) 

Vestas Wind Systems A/S (“Vestas”), CVR-nr. 10403782, Smed Sørensens Vej 5, 6950 Ringkøbing, har 
dags dato fremsat et frivilligt tilbud til aktionærerne i NEG Micon A/S, CVR-nr. 10794684, i forbindelse 
med, at bestyrelserne for Vestas og NEG Micon har indgået en aftale om sammenlægning af NEG Micon og 
Vestas. 

Uddrag af vilkårene for Ombytningstilbuddet: 
 
Tilbudspris:  Aktionærerne i NEG Micon tilbydes en (1) nyudstedt aktie i Vestas à nom. 

DKK 1 for hver aktie i NEG Micon à nom. DKK 10. 
 

Ombytnings-
tilbudsperiode: 

 Ombytningstilbuddet gælder fra den 12. december 2003 og indtil den 21. 
januar 2004 kl. 20.00.  
 

Nye aktier i Vestas:  De nye aktier, der udstedes i Vestas i henhold til Ombytningstilbuddet, 
giver fuld ret til eventuelt udbytte fra og med regnskabsåret 2003. De nye 
aktier i Vestas vil have stemmeret og øvrige forvaltningsmæssige 
rettigheder fra tidspunktet for registrering hos Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen. De nye aktier i Vestas vil have samme rettigheder som 
de eksisterende aktier i Vestas. 
 

Notering af de nye aktier i 
Vestas på Københavns 
Fondsbørs: 
 

 Vestas har søgt de nye aktier i Vestas optaget til notering på Københavns 
Fondsbørs. Under forudsætning af at meddelelse om gennemførelse af 
Ombytningstilbuddet udsendes senest 23. januar 2004, forventes de nye 
aktier i Vestas noteret på Københavns Fondsbørs med forventet første 
noteringsdag den 27. januar 2004. 
 

Afvikling:  Afvikling af Ombytningstilbuddet forventes at ske den 29. januar 2004. 
De nye aktier i Vestas vil blive registreret på aktionærernes konti i 
Værdipapircentralen. 
 

Betingelser:  Ombytningstilbuddet er bl.a. betinget af, at: 
 Vestas ved accept af Ombytningstilbuddet opnår mere end 66,7% af 

aktierne og stemmerettighederne i NEG Micon, 
 alle nødvendige godkendelser i henhold til konkurrence-, 

fusionskontrol- eller lignende lovgivning opnås, 
 Ombytningstilbuddet ikke i væsentlig grad trues eller vanskeliggøres af 

lovgivning, retssager eller myndighedsbeslutninger, 
 der i perioden frem til Ombytningstilbuddets gennemførelse ikke 

indtræffer en væsentlig negativ ændring i NEG Micon-koncernens 
økonomiske eller forretningsmæssige forhold som helhed, 
 at generalforsamlingen i Vestas beslutter at bemyndige bestyrelsen til 

at udstede de nye aktier i Vestas som vederlag til aktionærerne i NEG 
Micon, 
 at myndighedskrav for gennemførelse af aktieemissionen i Vestas, 

herunder forpligtelsen til at udstede en vurderingsberetning i henhold 
til Aktieselskabsloven, kan opfyldes, 
 at Vestas ikke opdager oplysninger af økonomisk, forretningsmæssig 

eller anden art, der er offentliggjort på noget tidspunkt om NEG Micon 
eller noget selskab i NEG Micon-koncernen, der er misvisende, angiver 
urigtige forhold eller udelader væsentlige forhold, der er nødvendige 
for at sådanne oplysninger ikke er misvisende, og som er væsentlig i 
forhold til NEG Micon-koncernen som helhed. 

Vestas er berettiget til at tilbagekalde Ombytningstilbuddet, såfremt en 
eller flere af ovennævnte betingelser ikke opfyldes. Vestas kan endvidere 
tilbagekalde Ombytningstilbuddet efter konsultation med NEG Micon, 
såfremt der i Ombytningstilbudsperioden fremkommer et konkurrerende 
tilbud på aktierne i NEG Micon. Tilbagekaldelse af Ombytningstilbudet vil i 
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givet fald blive meddelt via Københavns Fondsbørs. 

Vestas forbeholder sig ret til at fastholde indkomne accepter og 
gennemføre Ombytningstilbuddet, selv om betingelserne nævnt ovenfor 
om myndighedsgodkendelser, lovgivning, retssager m.v. væsentlige 
negative ændringer i NEG Micons virksomhed og om misvisende og 
urigtige oplysninger ikke måtte være opfyldt. 

Øvrige vilkår:  Accepter afgivet af aktionærerne i NEG Micon A/S er bindende og 
uigenkaldelige for aktionærerne, indtil det tidspunkt, hvor Vestas måtte 
meddele via Københavns Fondsbørs, at Ombytningstilbuddet ikke 
gennemføres. 

Såfremt der fremkommer et konkurrerende tilbud i henhold til § 9 i 
Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 på alle aktierne i NEG 
Micon, vil aktionærerne i NEG Micon være berettiget til at tilbagekalde 
deres accepter. Dog skal en sådan meddelelse om tilbagekaldelse for at 
være gyldig indleveres til Nordea Bank inden udløbet af den femte 
bankdag (hvorved forstås dage, hvor banker i Danmark har åbent for 
almindelige bankforretninger) efter datoen for udsendelsen af 
tilbudsannoncen for det konkurrerende tilbud til de navnenoterede 
aktionærer i NEG Micon. Meddelelse om tilbagekaldelse skal være forsynet 
med forpligtende underskrift, og for tilbagekaldelser afgivet af andre end 
personlige aktionærer, skal meddelelsen være gyldigt underskrevet af 
den/de tegningsberettigede person/personer, samt være vedlagt 
dokumentation for tegningsberettigelsen. 

Ved accept vil aktierne i NEG Micon blive overført til en separat fondskode 
(NEG Micon Accept DK001029932-0) i aktionærens depot i 
Værdipapircentralen. NEG Micon Acceptaktierne har samme rettigheder 
som NEG Micon-aktierne. NEG Micon Acceptaktierne er søgt optaget til 
notering på Københavns Fondsbørs med virkning senest fra 16. december 
2003. Det vil således være muligt at handle NEG Micon Acceptaktier efter 
accept af Ombytningstilbuddet. Ved overdragelse af NEG Micon 
Acceptaktierne indtræder erhververen i overdragerens retsstilling og vil 
således blive anset for at have accepteret Ombytningstilbuddet. 

Såvel Ombytningstilbuddet som accept heraf er undergivet dansk ret. 
Ovenstående er et uddrag af Tilbudsdokumentet, der indeholder de 
nærmere vilkår for Ombytningstilbuddet, hvortil der henvises. 

 
Denne tilbudsannonce samt tilbudsdokumentet med acceptblanket vil med posten blive sendt til alle 
navnenoterede aktionærer i NEG Micon A/S. 
 
Tilbudsdokumentet ligger til gennemsyn hos og kan rekvireres ved henvendelse til Nordea Bank, 
Helgeshøj Allé 33, 2630 Tåstrup, tlf. 3333 5092 og vil endvidere være tilgængeligt på Internettet på 
www.vestas.com og www.neg-micon.dk. 

 
Ringkøbing, 12. december 2003 

Vestas Wind Systems A/S
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ACCEPTBLANKET 
Ombytning af aktier i NEG Micon A/S med nye aktier i Vestas Wind Systems A/S 

 
Acceptblanketten skal indleveres i udfyldt og underskreven stand til det pengeinstitut, hvor VP-kontoen føres. 
Acceptblanketten skal indleveres i så god tid, a  det kontoførende insti ut har mulighed for a  behandle og videresende 
acceptblanketten, således a  den kan være Nordea Bank i hænde senest den 21. januar 2004 kl. 20.00. 
 
I henhold til det af Vestas Wind Systems A/S den 12. december 2003 fremsatte Ombytningstilbud accepterer 
undertegnede herved at modtage én (1) ny aktie i Vestas Wind Systems A/S a nominelt DKK 1 for hver aktie i NEG 
Micon A/S a nominelt DKK 10 på vilkår og betingelser som beskrevet i det af Vestas Wind Systems A/S udarbejdede 
Tilbudsdokument, og undertegnede afgiver herved ordre om ombytning af samtlige mine/vore NEG Micon A/S aktier à 
DKK 10 (fondskode DK0010253681). 
 
I forbindelse med accept ombyttes ovennævnte aktier i NEG Micon A/S med NEG Micon A/S Acceptaktier à DKK 10 
(fondskode DK001029932-0). NEG Micon A/S Acceptaktier har samme rettigheder som NEG Micon A/S aktier. Ved 
overdragelse af NEG Micon A/S Acceptaktier indtræder erhververen i overdragerens retsstilling og anses således for at 
have afgivet ordre om ombytning. 
 
Undertegnede meddeler samtidig Nordea Bank fuldmagt til på mine/vore vegne at tegne et antal nye aktier i Vestas 
Wind Systems A/S svarende til vederlaget for ovennævnte aktier i NEG Micon A/S samt til at foretage sådanne øvrige 
handlinger, som af Nordea Bank måtte blive anset for nødvendige eller hensigtsmæssige med henblik på den praktiske 
gennemførelse af aktieombytningen. Samtidig gives tilladelse til, at ombytningen af aktierne i NEG Micon A/S med nye 
aktier i Vestas Wind Systems A/S effektueres fra min/vor VP-konto. Aktierne noteres på navn. 
 
Kontoførende (depotførende) institut: VP-konto: 

 
I det omfang mine/vore aktier i NEG Micon A/S hidtil har ligget i pantsat depot, meddeler undertegnede samtidig 
ovennævnte kontoførende institut fuldmagt til på mine/vore vegne at indgå aftale med den/de pågældende 
panthaver(e) om at erstatte aktierne i NEG Micon A/S fra det pantsatte depot med NEG Micon A/S Acceptaktier og 
efterfølgende med aktier i Vestas Wind Systems A/S. 
 
Oplysninger om sælger og underskrift Acceptformidler (udfyldes af kontoførende institut) 
Navn: Navn: 
Adresse: CVR-nr.: 
Postnr. og by: CD-ident: 
Telefon: Firmastempel og underskrift: 
CPR-nr./CVR-nr.: 
Dato og forpligtende underskrift: 
 
 

 

 
Information til kontoførende institutter og børsmæglerselskaber 
Kontoførende institut skal efter godkendelse af acceptblanketten sende en 
anmodning på samleblanket om ombytning af NEG Micon A/S aktier med NEG 
Micon A/S Acceptaktier til Nordea Bank på følgende adresse: 
Indleverede accepter skal for at være gyldige være modtaget af Nordea Bank 
senest den 21. januar 2004 kl. 20.00. 

Nordea Bank 
Issuer Services 
Helgeshøj Allé 33  
2630 Tåstrup 
Telefax: 3333 1031 

 
Vigtig information 
Aktierne i Vestas Wind Systems A/S er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act af 1933 og 
må ikke udbydes, sælges eller leveres inden o  USA, und agen i visse t ansaktioner, der er und aget fra 
registre ingskravet i US Securities Act. Ved at indlevere denne acceptblanket, indestå  undertegnede for, a  han/hun 
ikke er i USA og ikke handle  på regning for eller vegne af en per on indenfor USA, medmindre han/hun således 
handle  som bemyndiget meda bejder for en sådan anden person eller har investeringsbeføjelser over en konto for en 
sådan anden person, elle  på anden måde er blevet rådgivet af dem om, at en undtagelse fra registre ingskravet i
henhold til US Securities Act vil finde anvendelse. 
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