
VESTAS WIND SYSTEMS A/S

Address Phone Fax Bank
Smed Sørensens Vej 5 +45 96 75 25 75 Administration +45 96 75 24 36 UNIBANK A/S
DK-6950 Ringkøbing Group Sales +45 96 75 26 55 2149 0651 117097
Denmark Purchase dept. +45 99 94 22 75

Service +45 99 94 22 73 CVR-no. 10 40 37 82

Københavns Fondsbørs A/S
Nikolaj Plads 6
DK-1067 København K.

Ringkøbing, den 18. oktober 2000
Meddelelse nr. 16/2000

Side 1 af 1

Udstedelse af medarbejderaktier og warrantprogram i Vestas Wind Systems A/S

Bestyrelsen i Vestas Wind Systems A/S har besluttet at udbyde op til 300.000 stk. nye aktier
a DKK 1 til medarbejderne i koncernen i henhold til bemyndigelse i selskabets vedtægter,
svarende til en udvidelse af aktiekapitalen med op til 0,3%.

Aktierne udbydes i perioden 6. til 22. november 2000. Medarbejderne kan hver tegne op til
125 stk. nye aktier. Ca. 3.000 medarbejdere vil blive tilbudt at tegne medarbejderaktier.
Aktierne vil blive bundet indtil 1. januar 2006.

Tegningskursen er fastsat til DKK 140 svarende til 70% rabat i forhold til slutkursen i
dag onsdag den 18. oktober 2000. På grund af særlige lovregler vedrørende udbud af
medarbejderaktier i USA, er tegningskursen dog fastsat til DKK 396 for aktier, som
tilbydes medarbejdere ansat i datterselskabet Vestas - American Wind Technology Inc.

Bestyrelsen i Vestas Wind Systems A/S har i dag samtidig formelt vedtaget et
warrantprogram for bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere i selskabet samt
direktion i selskabets datterselskaber. Warrantprogrammet giver ret til at tegne i alt
246.667 aktier mod kontant betaling af et beløb per aktie svarende til slutkursen på
selskabets aktier i dag.

Warrantprogrammet er udformet således, at 145.161 warrants afsættes til ledende
medarbejdere i selskabet og direktion i selskabets datterselskaber. Selskabets
bestyrelse og direktion tildeles henholdsvis 24.087 og 77.419 warrants. Udnyttelsen af
warrants er for både medarbejdere, direktion og bestyrelse betinget af, at
warrantindehaveren fortsat er ansat i uopsagt stilling/bestyrelsesmedlem i koncernen på
udnyttelsestidspunkterne startende i april 2003.

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