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Vestas sikrer strategisk know-how og leverancer af avanceret støbegods af
høj kvalitet via køb af Windcast Group AS

Vestas Wind Systems A/S ("Vestas") og aktionærerne i det norske selskab Windcast Group
AS ("Windcast") har i dag indgået Letter of Intent om overdragelse af aktierne i Windcast til
Vestas.

Windcast er verdens førende leverandør af avanceret støbegods i høj kvalitet til vindmølle-
industrien. Windcast er moderselskab i en koncern bestående af fire støberier; Kristiansands
Jernstøperi AS (63% ejerandel) i Norge, Eisengiesserei Magdeburg GmbH i Tyskland, samt
Guldsmedshytte Bruks AB og Lidköpings Gjuteri AB i Sverige.

Windcast havde i 2001 en omsætning på 430 mNOK (59,1 mEUR), en egenkapital ekskl.
minoritetsinteresse på 41,9 mNOK (5,8 mEUR) og beskæftigede gennemsnitligt 494 medar-
bejdere. Vestas er Windcast's største enkeltkunde. Omsætningen til Vestas i 2001 udgjorde
ca. 31% af Windcast's samlede omsætning.

Det største selskab i Windcast, Kristiansands Jernstøperi AS, og Vestas har i mere end 10 år
haft et tæt samarbejde omkring udvikling og produktion af støbegods til nøglekomponenter
som nav og maskinfundamenter m.v. i Vestas' vindmøller.

”Vestas’ nye generation af MW-møller og den fortsatte udvikling i retning af større og mere
effektive møller øger betydningen af et optimalt design, hvor vægten reduceres. Dette stiller
stadig større krav til at beherske den avancerede støbeteknologi, der er en forudsætning for
at kunne fremstille selv meget store støbte komponenter i høj kvalitet” siger Svend Sigaard,
adm. direktør i Vestas Wind Systems A/S og fortsætter ”Denne unikke evne behersker
Windcast som desuden har demonstreret, at de kan overføre teknologi og know-how til
andre støberier, hvilket er strategisk vigtigt for fremtidig forsyningssikkerhed via udviklingen
af nye kvalitetsleverandører på verdensmarkedet”.

Under forudsætning af tilfredsstillende due diligence m.v., overtager Vestas aktierne i Wind-
cast den 15. december 2002 til en pris af 130 mNOK (17,9 mEUR). Overtagelse af aktierne
forventes kun at få marginal indflydelse på Vestas' omsætning og resultat i 2002 og 2003.

Windcast vil blive videreført som selvstændigt selskab i sin nuværende form ligesom
selskabets nuværende ledelse fortsat vil varetage driften af selskabet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktionen, Vestas Wind Systems A/S,
tlf. 9675 2575.
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