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Markedsudvikling

Vestas ser fortsat positivt på udviklingen i verdensmarkedet for vindkraft for 2003.

Det tyske marked er også i 2003 det største marked i verden, men er dog reduceret i
størrelse i forhold til samme periode sidste år. De væsentligste årsager til den faldende
markedsstørrelse er usikkerheden i forbindelse med revisionen af EEG (Tysklands
lovgivning vedrørende vedvarende energi) og en strammere finansieringspolitik for
vindmølleprojekter fra de tyske bankers side.

Lovforslaget, som er blevet fremsat af den tyske regering, ændrer ikke på de grundlæggende
principper i det nuværende prissystem. Dog er den årlige reduktionsrate af basis kilowat-
timeprisen nu foreslået til 2% i stedet for tidligere 1,5% og placeringer i områder med særlig
lav vind vil ikke længere være berettiget til afregningspriser under EEG lovgivningen.
Prissystemet foreslås forbedret for offshore markedet, og vil være gældende for projekter
etableret indtil 2012 og ikke som nu indtil 2006.

Det nuværende prissystem vil fortsætte indtil lovændringen er blevet endeligt vedtaget af
Forbundsdagen, hvilket forventes at ville finde sted i første halvdel af 2004. Vestas forventer,
at den nye EEG lovændring vil stabilisere og styrke det tyske onshore marked og på længere
sigt forbedre mulighederne for offshore markedet. Vestas forventer således, at Tyskland
fortsætter som et stærkt marked også i fremtiden.

På trods af et faldende marked i Tyskland i 2003, er det lykkedes for Vestas at fortsætte den
positive udvikling i leverancer til Tyskland og Østrig, og Vestas har styrket positionen på
disse markeder.

Markederne i Holland og Belgien har også haft en positiv udvikling i leverancerne, men
ordreindgangen i 3. kvartal er mindre end forventet.

På de britiske øer har offshore markedet udviklet sig meget positivt. Der er planlagt 18
offshore projekter, hvoraf Vestas er valgt som leverandør til de to første. Vestas er i gang
med at opstille 30 V80-2.0 MW offshore vindmøller i North Hoyle vindmølleparken og har
desuden påbegyndt arbejdet på det andet projekt, Scroby Sands offshore vindmøllepark,
som også består af 30 V80-2.0 MW offshore vindmøller.
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Onshore markedet i Storbritannien og Irland er fortsat karakteriseret ved en positiv
ordreindgang, men markedet er også stadig præget af udskydelser af projekter. Vækst-
mulighederne for 2004 og frem er dog fortsat meget positive.

Som forventet har aktiviteterne i Danmark været stærkt begrænsede på grund af det
nuværende politisk bestemte loft over afregningsprisen for vindkraft. Vestas har i Sverige
oplevet en positiv udvikling i både ordreindgang og leverancer, hvilket skyldes vedtagelsen af
den nye svenske energilov.

Der er endnu ingen afklaring omkring det langsigtede mål for grøn energi i Italien. Det
landsdækkende strømnedbrud, som fandt sted den 28. september 2003, samt adskillige
regionale netudfald i løbet af sommeren 2003, har ført til nye diskussioner og muligheder,
men en endelig afklaring udestår fortsat. På trods af usikkerheden er en del tidligere
udskudte projekter nu igangsat. Leverancerne vil være begrænsede i 2003, hvorimod det
forventes, at aktiviteten vil øges i 2004.

Vestas har etableret et lokalt salgs- og serviceselskab i Spanien med det formål at opnå en
god markedsandel. Vestas forventer at sikre de første kontrakter ved udgangen af 2003 og
etablering af egenproduktion er fortsat et mål for 2004.

Det portugisiske marked har udviklet sig positivt i 3. kvartal, og Vestas har modtaget ordrer
på V80-2,0 MW møller jf. fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 af den 4. september 2003. På
baggrund af det forøgede aktivitetsniveau, har Vestas etableret et serviceselskab i Portugal.
Vækstmulighederne for 2004 er gode, og den positive markedsudvikling forventes at fort-
sætte.

Udfordringen på det nordamerikanske marked er et øget aktivitetsniveau før udløbsdatoen
for Production Tax Credit (PTC) ordningen, den 31. december 2003. I 3. kvartal 2003 inklu-
derer Vestas' leverancer til det nordamerikanske marked 162 MW Highwinds projektet til
Californien (jf. fondsbørsmeddelelse nr. 19/2002 af den 9. december 2002) og 75 MW
McBride Lake projektet til Alberta i Canada (jf. fondsbørsmeddelelse nr. 17/2002 af den 30.
oktober 2002). Leverancer til Evanston projektet i Wyoming på 147 MW (jf. fondsbørsmed-
delelse nr. 12/2003 af den 23. juli 2003) og til yderligere projekter forløber som planlagt i 4.
kvartal af 2003.

Der er mange nye projekter under forhandling på det nordamerikanske marked på trods af,
at en ny energilovgivning med en forlængelse af PTC-ordningen ikke er blevet vedtaget som
forventet. Vestas forventer nu, at PTC-ordningen vil blive vedtaget i begyndelsen af 2004.
Forsinkelsen har indflydelse på ordreindgangen i 2003 og således på omsætningen for 2004
i USA. På trods af, at effekten delvist modsvares af højere forventninger til Canada, vil
ordrebeholdningen til det nordamerikanske marked i slutningen af 2003 være mindre end
tidligere forventet.
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Markederne i Oceanien og Asien viser positive tegn på vækst med leverancer til Japan,
Kina og Korea. Japan er fortsat et stabilt marked, og adskillige nye projekter forhandles
for øjeblikket i Australien.

Den langsigtede markedsudvikling vurderes generelt positiv. Flere nye markeder er
under udvikling, og Vestas har leveret møller til Frankrig, Iran og Egypten i 3. kvartal
2003.

Sammenfattende har ordreindgangen medført en tilfredsstillende ordrebeholdning ved
udgangen af 3. kvartal 2003. Beholdningen af faste og ubetingede ordrer svarer til ca. 5
måneders gennemsnitlig produktion i Vestas, hvilket er på niveau med samme tidspunkt
sidste år.

Produkter og produktion

Lanceringen af den næste generation i Vestas' produktprogram, V90-3,0 MW møllen,
fortsatte i 3. kvartal af 2003. En serie af nye V90 vindmøller, velegnede til lavvindsområder
og primært til brug for de mellem- og sydeuropæiske lande, blev præsenteret og modtaget
meget positivt på HusumWIND messen i september 2003. Serieproduktion vil blive indledt i
2004.

Konverteringen af produktionskapacitet fra kW- til MW-møller fortsatte i 3. kvartal 2003 og i
slutningen af året vil mere end 80% af Vestas' produktionskapacitet være til MW-møller.

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 nettoarbejds-
kapitalen.

På baggrund af den lavere omsætning samt en eventuelt tidlig afslutning af teknologiover-
førselsaftalen med Gamesa Eólica S.A., forventes overskudsgraden før finansielle poster og
skat (EBIT) nu at blive ca. 5% mod tidligere ca. 7%, jf. fondsbørsmeddelse 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.
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Forventninger til 2004

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 forskudt til ind i 2005. Det amerikanske marked forventes i 2004 at falde,
hvorimod der forventes vækst igen i 2005 og 2006. Sammenfattende er omsætnings-
forventningerne 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%.

Vestas vil offentliggøre Årsrapport 2003 den 17. marts 2004.

I forbindelse med offentliggørelsen af nærværende kvartalsinformation, vil Vestas afholde en
telefonkonference i dag fredag, den 28. november 2003 kl. 15.00. Telefonkonferencen vil
blive afholdt på engelsk. Det vil være muligt at følge konferencen direkte via Vestas' website
www.vestas.dk og Københavns Fondsbørs A/S' website www.cse.dk.

Interesserede parter fra Danmark, der ønsker at stille spørgsmål under konferencens
afholdelse, bedes ringe på tlf. +45 7026 5040, interesserede parter fra resten af Europa
bedes ringe på tlf. +44 20 7769 6432 og interesserede parter fra USA bedes ringe på tlf. +1
877 204 0753. Telefonkonferencen vil efterfølgende kunne aflyttes via Vestas' website
www.vestas.dk.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til direktionen hos Vestas Wind Systems A/S, tlf. +45 9675
2575.

Med venlig hilsen

Vestas Wind Systems A/S

Svend Sigaard
Koncernchef
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