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Resumé 
 
Milliardordre til 2004, men kraftigt reducerede indtjeningsforventninger i 2003. Bestyrelsen indstiller 
kapitalforhøjelse. 
 
Ordrer og rammeaftale i New Zealand og Australien 
 
NEG Micon har modtaget to ordrer på i alt 105 møller af typerne NM72 og NM82 til levering i 
henholdsvis New Zealand og Australien. Ordrernes samlede værdi udgør ca. DKK 1,1 mia. (ca. 
EUR 150 mio.). Møllerne forventes leveret i 2004. 
 
Ordrerne udgør den første del af en rammeaftale på op til 600MW, som NEG Micon samtidig har 
indgået med New Zealands største el-selskab, Meridian Energy Ltd. 
 
Ordren til New Zealand består af 55 NM72 IEC I møller, hver med en nominel effekt på 1.650kW, 
og er til Te Apiti projektet i den nordlige del af New Zealand nær Wellington. Ordren til Australien er 
betinget og består af 50 NM82 møller, hver med en nominel effekt på 1.650kW, og er til Wattle 
Point projektet i Yorke Peninsula i South Australia. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
Kapitalforhøjelse 
 
Bestyrelsen vil indstille til selskabets aktionærer, at der gennemføres en kapitalforhøjelse med et 
provenu i størrelsesordenen DKK 1 mia. (EUR 135 mio.) med fortegningsret for de eksisterende 
aktionærer. 
 
Kapitalforhøjelsen skal sikre, at NEG Micon har den fornødne økonomiske styrke i det fremtidige 
vindmøllemarked og dermed den fornødne troværdighed hos finansieringsinstitutter og kunder. 
 
Det nærmere forløb vil blive fastlagt i samarbejde med selskabets rådgivere. 
 
Telefonkonference 
 
Der vil blive afholdt telefonkonference omkring ovenstående i dag kl. 10.00. Telefonkonferencen vil 
blive afholdt på engelsk. Interesserede parter fra Danmark bedes ringe på tlf. 3271 4611, 
interesserede parter fra resten af Europa bedes ringe på tlf. +44 20 7162 0182, og interesserede 
parter fra USA bedes ringe på tlf. +1 334 323 6203. Telefonkonferencen vil efterfølgende kunne 
aflyttes på www.neg-micon.com. 
 
 
Med venlig hilsen 
NEG Micon A/S 
 
 
 
Jørn Ankær Thomsen  Torben Bjerre-Madsen 
Bestyrelsesformand  Adm. direktør 
 
 
 
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Torben Bjerre-Madsen på telefon 8710 5000. 
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