
Viking Supply Ships offentliggör prospekt
avseende företrädesemissionen av aktier
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE KUNNA
VARA I STRID MED GÄLLANDE LAGAR ELLER REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR
TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. 

Prospektet avseende Viking Supply Ships AB:s (“Viking Supply Ships”) företrädesemission om
cirka 101 MSEK har idag, den 23 september 2021, godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Viking Supply Ships webbplats,
www.vikingsupply.com, samt på Arctic Securities webbplats, www.arctic.com.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter finns tillgängliga på Viking Supply Ships
webbplats.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Viking Supply Ships i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities
AS, filial Sverige och legal rådgivare är Advokatfirman Schjødt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23
september 2021 kl. 14:45 CEST.

KORT OM VIKING SUPPLY

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet
huvudsakligen i de arktiska och sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och
hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är
noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i
Viking Supply Ships i någon jurisdiktion, varken från Viking Supply Ships eller från någon annan.Informationen i
detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådant
offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle kunna stå i strid med gällande regler
eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja värdepapper i
USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registrering sker i enlighet med den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("US Securities Act"), eller med stöd av undantag från
registreringsskyldighet enligt US Securities Act. Det kommer inte att ske något erbjudande till allmänheten i USA
av de värdepapper som omnämns häri.

Framåtriktade uttalanden



Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller
nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade
uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta",
"förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", ”ska”, "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt
fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika
antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna
som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att
inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och
är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de
som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker,
osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig
väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande
uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är
fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande
eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla
efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser
endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte
någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden
för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta
pressmeddelande.


