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Vedr.: Ordre på projekt i Iowa, USA

NEG Micon har indgået en kontrakt om levering og opstilling af 89 vindmøller til en værdi af ca.
DKK 425 mio. (USD 54 mio.)

Vindmøllerne er af typen NM900/52 og vil blive opstillet i Worth County, Iowa, på projektet Top
of Iowa Wind Farm, som er udviklet i et samarbejde mellem Zilkha Renewable Energy og Midwest
Renewable Energy Corporation. Den 80MW store Top of Iowa Wind Farm vil sælge ”grøn energi”
under en langsigtet kontrakt med Interstate Power Company, et datterselskab af Alliant Energy,
Madison, Wisconsin. Projektets ejer, Northern Iowa Windpower LLC, vil beholde de ”grønne
certifikater” fra 50% af vindmølleparkens produktion og vil sælge disse ”certifikater” i Wisconsin,
Iowa, Illinois og andre stater i Midtvesten.

Opførelsen af projektet vil begynde i det tidlige forår, og Top of Iowa Wind Farm vil være
installeret og driftsklar ved udgangen af 2001.

Zilkha Renewable Energy, Houston, Texas, tidligere International Wind Corporation, har udviklet
og investeret i projekter i USA, Mellemamerika og Europa med en samlet effekt på ca. 150MW og
har for tiden yderligere 200MW under udvikling. Zilkha Renewable Energy stiller
anlægsfinansiering til rådighed.

Midwest Renewable Energy Corporation er en ny uafhængig udvikler af vedvarende energi-
projekter i Midtvesten. Midwest Renewables initierede Top of Iowa projektet og arbejder i
øjeblikket med udviklingen af adskillige andre projekter i Midtvesten. Midwest Renewable Energy
Corporation samarbejder med Atlantic Renewable Energy Corporation, som for tiden har
vindmølleprojekter med en samlet effekt på mere end 200MW under udvikling i det østlige USA.

Michael Zilkha, direktør for Zilkha Renewable Energy, udtaler: ”Dette er vort største projekt i USA
og vi er meget glade for det. Top of Iowa Wind Farm vil forsyne 25.000 husstande med vedvarende,
forureningsfri energi, og vi håber, at den amerikanske energipolitik med tiden vil gøre det muligt
for os at udvikle mange, mange flere vindmølleprojekter her i landet. I øjeblikket er USA langt
bagud for Europa med hensyn til at implementere en politik, der vil reducere vores afhængighed af
fossile brændstoffer.”
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Stephen Dryden, grundlægger og direktør for Midwest Renewable Energy Corporation, udtaler: ”Vi
er meget glade for at give landmændene i Worth County, Iowa, en ekstra afgrøde og levere ren,
økonomisk energi til Alliant Energy i en tid, hvor den nationale energiforsyning giver anledning til
bekymring.”

”Vi er meget glade for at have taget endnu et skridt hen imod en forøgelse af Iowas produktions-
kapacitet, specielt med en miljøvenlig energikilde som vindenergi” siger Eliot Protsch, direktør for
Alliant Energy – IES. ”Det er en del af et succesfuldt samarbejde mellem industri, lokale grundejere
og miljøet.”

”Dette projekt repræsenterer endnu en betydelig ordre for NEG Micon USA og befæster vores
stærke position i det voksende marked i Midtvesten” siger direktør for NEG Micon USA, Andris
Cukurs. ”NEG Micons infrastruktur egner sig godt til at drage fordel af vindkraftens vækst i USA
og imødekomme vore kunders forventninger til sikre, pålidelige og konkurrencedygtige
vindenergiprojekter.”

Med venlig hilsen
NEG Micon A/S

Jørn Ankær Thomsen Torben Bjerre-Madsen
Bestyrelsesformand Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål til NEG Micon bedes rettet til adm. direktør Torben Bjerre-Madsen på telefon
8710 5000.

Spørgsmål til Zilkha Renewable Energy kan rettes til George Hardie, direktør for Zilkha Renewable
Energy, på telefon +1 214 520 9280.

Spørgsmål til Midwest Renewable Energy kan rettes til Stephen Dryden, direktør for Midwest
Renewable Energy, på telefon +1 561 818 5198.

Spørgsmål til Alliant Energy kan rettes til John Ruff på telefon +1 319 398 4166.


