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Vestas valgt som leverandør af vindmøller til offshore vindmølleparken ved
Horns Rev i Nordsøen

Vestas - Scandinavian Wind Technology A/S, som er 100% ejet af Vestas Wind Systems
A/S, har modtaget meddelelse om, at Elsam A/S vil indlede afsluttende forhandlinger med
selskabet om levering af vindmøller til installation ved Horns Rev.

Offshore projektet ved Horns Rev, som er planlagt til opførelse hen over sommeren 2002,
bliver verdens hidtil største havvindmøllepark med en kapacitet på 160 MW. Den valgte
mølletype er Vestas V80-2.0MW og den forventede ordre vil have en værdi i
størrelsesordenen 1 milliard DKK inklusive serviceydelser. Inden underskrivelse af den
endelige kontrakt skal en række planlægningsmæssige spørgsmål afklares og
myndighedstilladelser gives.

"Det er med stor glæde, at vi fra Elsam A/S har modtaget meddelelse om, at Vestas er
valgt som leverandør", siger adm. direktør Karl Gustav Nielsen, Vestas - Scandinavian
Wind Technology A/S, og tilføjer: "Vi tager det som udtryk for, at Vestas med V80-
2.0MW-møllen har kunnet leve op til de krav - tekniske såvel som økonomiske, som
Elsam A/S stiller til et stort offshore projekt."

Vindmølleparken ved Horns Rev i Nordsøen bliver den første af de fem store
havmølleprojekter, som det er pålagt de danske elværker at bygge inden 2008. "Vi er
begejstrede for, at Vestas får lejlighed til at være med til at bygge det første offshore
projekt i Nordsøen", udtaler adm. direktør Johannes Poulsen, Vestas Wind Systems
A/S, "Vi ser det som et meget prestigefyldt projekt, som uden tvivl vil give os en
mængde værdifuld erfaring. Vi ser frem til et spændende samarbejde med Elsam A/S
om projektet."

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktionen, Vestas Wind Systems
A/S, tlf. 96 752575.
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