
 

 

Bestyrelsen for  

P/F Faer Isles Disstillery 

J. Paturssonargøta 72 

100 Tórshavn 

skrás.nr. 7321 

 

 

 

 

Finanstilsynet godkender prospekt for P/F Faer 

Isles Distillery 
 

Faroe Law v/ advokat Kári Davidsen har den 6. maj 2021 på vegne af P/F 

Faer Isles Distillery indleveret et prospekt til Finanstilsynet jf. § 43, stk. 2 i 

anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v., jf. 

bekendtgørelse nr. 180 af 14. marts 2016.  

 

Prospektet giver ikke Finanstilsynet anledning til bemærkninger. Tilsynet har 

ikke taget stilling til prospektets materielle indhold. 

 

Udbuddet  

Prospektet omfatter et udbud af 180.000 B-aktier. Aktierne udbydes til kurs 

10.000. Stykprisen pr. aktie er 100 kr. Der udstedes minimum 30.000 stykak-

tier, der på udbudstidspunktet repræsenterer en nominel værdi på 15.000 kr. 

og maksimum 180.000 stykaktier, der på udbudstidspunktet repræsenterer 

en nominel værdi på 90.000 kr. 

 

Tegningsperioden løber fra den 19. maj og frem til 31. juli 2021, medmindre 

udbuddet lukkes tidligere pga. af fuldtegning.  

 

Aktierne er ikke optaget til handel på nogen markedsplads.  

 

Finanstilsynets gennemgang 

Finanstilsynet har gennemgået prospektet for at påse, at de formelle ind-

holdsmæssige krav er opfyldt. De formelle indholdsmæssige krav fremgår af 

kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 180 af 14. marts 2016. 

 

Udbud til offentligheden må først finde sted fem arbejdsdage efter, at pro-

spektet er offentliggjort jf. § 19 i bekendtgørelse nr. 180 af 14. marts 2016.  

 

Finanstilsynet gør for god ordens skyld opmærksom på § 14 i bekendtgørelse 

nr. 180 af 14. marts 2016. Det fremgår bl.a. af § 14, at enhver væsentlig ny 

omstændighed, materiel fejl eller ukorrekt, der kan påvise vurderingen af vær-
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dipapirerne, og som indtræder mellem tidspunktet for prospektets godken-

delse og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, skal angives 

i et tillæg til prospektet 

 

Orientering 

Kopi af dette brev er sendt pr. e-mail til Faroe Law v/ Kári Davidsen pr. e-mail 

kda@faroelaw.fo. Prospektet fremsendes i medfør af § 17 i bekendtgørelse 

nr. 180 af 14. marts 2016 endvidere til Erhvervsstyrelsen og til til Skráseting 

Føroya. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Line Ellen Vetter  

Fuldmægtig 

 


