
1

BREWDOG PLC
RESUMÉ
5. april 2019

Resuméer består af oplysningskravene kendt som "elementer". Disse elementer er nummereret i afsnittene A til E.

Dette resumé indeholder alle de elementer, som skal være inkluderet i et resumé af denne værdipapirtype og for denne 
udstedelsestype. Værdipapirerne bliver udstedt i henhold til prospektet (bestående af dette resumé, værdipapirnoten 
og registreringsdokumentet) udstedt af BrewDog plc ("Prospekt"), der indeholder et udbud om tegning ("Udbud") af B-
aktier med en pålydende værdi af 0,001 £ pr. stk. i virksomheden ("Nye B-aktier"). Det er ikke nødvendigt at omfatte 
alle elementerne, så derfor kan der være huller i elementernes nummerrækkefølge.

Selvom det kan være påkrævet, at der skal indsættes et bestemt element i dette resumé, er det muligt, at der ikke kan 
gives nogen relevante oplysninger om det pågældende element. I disse tilfælde inkluderes en kort beskrivelse af 
elementet sammen med et behørigt "Ikke relevant"-udsagn.

A Introduktion og advarsler

A1 Advarsel Dette resumé skal læses som en indledning til prospektet. Enhver beslutning om 
investering i værdipapirerne af investoren bør træffes på baggrund af prospektet som 
helhed. Den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet 
indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne kan være 
forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, 
inden sagen indledes, og at de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle 
oversættelser heraf og anmodet om anmeldelse heraf, kan ifalde et civilretligt 
erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller 
uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet, eller 
det ikke giver, når det læses sammen med de andre dele af prospektet, centrale 
oplysninger for at bistå investorer, hvorvidt de skal investere i sådanne værdipapirer 
eller ej.

A2 Samtykke for 
formidlere

Virksomheden og bestyrelsen samtykker til brugen af prospektet, og påtager sig 
ansvaret for prospektets indhold med hensyn til efterfølgende videresalg eller endelig 
anbringelse af værdipapirer af finansielle formidlere, fra datoen for prospektet indtil 
udbuddets fristudløb, der forventes at lukke den 5. juli 2019 (eller tidligere, hvis 
fuldtegnet, eller senere hvis forlænget efter bestyrelsens skøn). Der er ingen 
betingelser knyttet til dette samtykke.

I tilfælde af et udbud foretaget af en finansiel formidler, skal finansielle formidlere 
give investorerne oplysninger om udbuddets vilkår og betingelser på tidspunktet for 
introduktion af udbuddet til investorer.

B Udsteder

B1 Registrerede og
kommercielle 
navn

BrewDog plc ("Virksomheden" eller "BrewDog").

B2 Domicil/selskab
sform/lovgivnin
g/registreringsla
nd

Virksomheden er et aktieselskab, der er registreret i Skotland med 
registreringsnummeret SC311560. Den vigtigste lovgivning, hvorunder virksomheden 
driver forretning, er Aktieselskabsloven (Companies Act 2006) ("Lov") med tilhørende 
bestemmelser.

B3 Vigtigste 
faktorer for 
virksomhedens
nuværende drift 
og 
hovedaktiviteter

BrewDog har været en af de hurtigst voksende producenter af mad- og drikkevarer i 
Storbritannien i de seneste syv år. Virksomheden brygger primært håndværksøl, men 
driver også omkring 75 barer i Storbritannien og internationalt (hvilket omfatter dem, 
der drives som en franchise) og et håndværksølhotel. BrewDogs omsætning har i de 
sidste fem år haft en gennemsnitlig vækst på 66,56 % om året, og siden 2009 har 
virksomheden og dens amerikanske datterselskab BrewDog USA Inc. rejst over 67 mio. 
pund gennem Equity for Punks crowdfunding-udbuddene og udstedelsen af 
crowdfundede obligationer. 
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I april 2017 købte TSG Consumer Partners gennem en handel til en værdi af 213 
millioner £ (gennem to Cayman Islands-registrerede partnerskaber) ca. 23,5 % af 
virksomheden (baseret på antallet af udstedte aktier på det tidspunkt), med et udbytte 
på 100 mio. £, der går ind i virksomheden til fortsat ekspansion, og restbeløbet skal 
skabe tidlig aktionærlikviditet. Transaktionen gav virksomheden en vurderet 
virksomhedsværdi på 1 mia. £ og er tiltænkt at levere langsigtet kapital med en 7 års 
tidshorisont.

B4a Væsentligste 
nyere 
tendenser, der 
påvirker 
virksomheden 
og dens branche

Antallet af pubber i Storbritannien er faldet støt gennem de seneste år og briterne 
drikker mindre alkohol, men industrien inden for håndværksøl er vokset kraftigt i løbet 
af de sidste par år i takt med, at håndværksøl bliver stadig mere populære i 
Storbritannien og resten af verden. I Storbritannien sælger flere og flere pubber 
håndværksøl, og antallet af bryggerier er steget markant. Det anslås, at der åbner et 
nyt hver tredje dag1. På grund af håndværksøllens stigende popularitet og dens 
hurtigere vækst end den mere udbredte ølindustri har en række store multinationale 
bryggerier opkøbt håndværksbryggerier med henblik på at få andele i dette 
vækstmarked. På trods af den stærke vækst i selskabets forretning og 
håndværksølmarkedet som helhed i løbet af de sidste syv år er der ingen sikkerhed for, 
at dette vil fortsætte.

B5 Koncernbeskriv
else

Selskabet er koncernens største handelsselskab og har syv fuldt ejede britiske 
datterselskaber, BrewDog Retail Limited, som er driftsselskabet for koncernens britiske 
barer, Lone Wolf Spirits Limited, som er driftsselskabet, der håndterer koncernens 
whisky-, gin- og vodkadestillerier, BrewDog Admin Limited, der er i bero, BrewDog 
International Limited, som er holdingselskabet for den internationale barvirksomhed, 
Draft House Holding Limited, som er holdingselskabet for en britisk barvirksomhed med 
håndværksøl, Overworks Limited, som er i bero, og Hawkes Cider Limited, som er en 
ciderproduktionsvirksomhed, der blev erhvervet af selskabet i april 2018. 

Selskabet har to amerikanske datterselskaber, BrewDog USA Inc og BrewDog Media 
Inc, et australsk datterselskab, BrewDog Group Australia Pty Ltd, et belgisk 
datterselskab, BrewDog Belgium SPRL, et brasiliansk datterselskab, BrewDog do Brasil 
Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda, et tysk datterselskab, BrewDog GmbH, et 
datterselskab i Hongkong, Brewdog Group HK Limited, et 70 % ejet sydkoreansk 
datterselskab Brewdog Bar Korea, og et spansk datterselskab, BD Casanova SL. 

B6 Væsentlige 
aktionærer/fors
kellige 
stemmerettighe
der/kontrol

Alle aktionærer har samme stemmerettigheder for så vidt angår virksomhedens 
eksisterende aktiekapital. 

Pr. 4. april 2019 besidder TSG Consumer Partners gennem to aktieselskaber, der er 
registreret på Caymanøerne, 16.160.849 præferenceaktier og 891.383 A-aktier (som 
udgør ca. 23,4 % af virksomhedens udstedte aktiekapital). 

Pr. 4. april 2019 besidder følgende nøglepersoner i virksomhedens ledelse i alt ca. 52,58 
% A-aktier af de samlede udstedte aktier, og disse er som følger:

Aktionær Beholdning af A-aktier Procentdel af udstedt 
aktiekapital*

James Watt 18.004.237 24,74 %

Martin Dickie 15.744.233 21,64 %

Charles Keith Greggor* 3.822.039 5,25 %

Neil Simpson 597.736 0,82 %

Allison Green 45.450 0,06 %

David McDowall 45.450 0,06 %

Frances Jack - -



3

James O’Hara - -

Jason Keith Marshall - -

Andy Shaw - -

* Holdes gennem Griffin Group LLC og Kelso Ventures LLC

B7 Udvalgte 
regnskabsoplysn
inger og 
opgørelse af alle 
væsentlige 
ændringer

Virksomhedens årsregnskaber, der blev afsluttet henholdsvis pr. 31. december 2016, 
2017 og 2018 blev aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder 
(IFRS). 

Visse vigtige historiske oplysninger om koncernen er angivet i tabellen nedenfor:

Regnskabsår 
pr. 31. 
december 2018

Regnskabsår 
pr. 31. 
december 2017

Regnskabsår pr. 
31. december 
2016

Koncernens regnskabsopgørelse

£ ‘000 £ ‘000 £ ‘000

Bruttoomsætning 171.619 110.870 71.850 

Produktionsomkostninger + afgifter (113.878) (73.244) (47.075)

Bruttoresultat 57.741 37.626 24.775

Driftsresultat 832 2.704 4.377

(Tab)/Overskud efter skat (1.493) 870 3.169

Koncernbalance

Anlægsaktiver 141.493 82.527 62.267

Omsætningsaktiver 91.706 120.697 24.340

Kortfristet gæld 46.743 29.933 30.408

Langfristet gæld 21.462 26.468 18.594

Nettoaktiver 164.994 146.823 37.605

Pengestrømsopgørelse for koncern

Indgående/(udgående) 

nettopengestrøm fra 

driftsaktiviteter 

(6.029) 4.865 2.265

Udgående nettopengestrøm 

anvendt til investeringsaktiviteter

(57.208) (25.216) (20.711)

Nettopengestrøm anvendt til 

finansieringsaktiviteter

13.717 105.690 22.420

Netto (nedgang)/forøgelse i 

likviditetsbeholdningen

(49.520) 85.339 (556)

Likvide midler ultimo året 38.978 88.498 3.159

Koncernens omsætning er steget fra 44.730.000 £ pr. 1. januar 2016 til 171.619.000 £ 
pr. 31. december 2018. Bruttooverskuddet er steget fra 16.954.000 £ pr. 1. januar 2016 
til 57.741.000 £ pr. 31. december 2018. Nettoaktiverne er steget fra 26.806.000 £ pr. 
1. januar 2016 til 164.994.000 £ pr. 31. december 2018.

Nøglefaktoren til opnåelse af disse forøgelser i 2017 og 2018 har været den fortsatte 
vækst i den britiske virksomhed.

Vi har ligeledes rejst mere end 66 mio. £ fra crowdfundet kapital og udstedelser af 
miniobligationer siden inkorporeringen, som har bidraget til en markant stigning i vores 
nettoaktiver og givet os mulighed for at investere i udvidelsen af vores virksomhed, 
herunder åbningen af vores amerikanske bryggeri i Columbus, Ohio. 
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Som følge af aktieproblemer i forbindelse med den femte runde af Equity For Punks-
udbuddet mellem januar 2018 og november 2018 fremskaffede virksomheden 26,2 
mio. £ gennem udstedelsen af B-aktier for 0,001 £ pr. aktie.

Den 29. marts 2017 vedtog bestyrelsen, at virksomhedens aktiekapital skulle 
underopdeles ved at dele hver A-aktie på 0,01 pund i 10 A-aktier på 0,001 pund og ved 
at dele hver B-aktie på 0,01 pund i 10 B-aktier på 0,001 pund, og 8.383.915 af 
virksomhedens nye underopdelte A-aktier blev konverteret til præferenceaktier. Den 
6. april 2017 solgte ejerne af de konverterede A-aktier deres præferenceaktier til to 
amerikansk ledede kapitalfonde, TSG AIV og TSG LL, som også tegnede sig for yderligere 
7.776.934 præferenceaktier til en samlet investering på i alt 102.499.990,10 pund i 
virksomheden, således at de nu besidder en aktiebeholdning på 16.160.849 
præferenceaktier og 891.383 aktietegningsretter (svarende til ca. 23,4 % af 
virksomhedens udstedte aktiekapital på tidspunktet for investering og efter 
udvanding). Tegningsoptionerne er efterfølgende blevet udnyttet fuldt ud og 
konverteret til A-aktier.

Virksomheden har gennemført et forslag, hvorved 10 % af dens overskud årligt jævnt 
fordeles blandt dens medarbejdere, og hvert år gives yderligere et beløb på op til 1 
mio. £ til BrewDog Foundation, som vil give pengene til de velgørende organisationer, 
som den udvælger, med 207.774 £ udbetalt til dato.

Bortset fra det beskrevne ovenfor vedrørende perioden, der omfattes af de historiske 
regnskabsoplysninger og i perioden mellem 31. december 2018 og datoen for 
offentliggørelsen af prospektet, har der ikke været nogen væsentlige ændringer i 
virksomhedens finansielle situation og driftsresultatet.

B8 Vigtige 
proformaregnsk
absoplysninger

Der er ingen proformaoplysninger indeholdt i prospektet.

B9 Resultatforvent
ninger

Der er ingen resultatforventninger i prospektet.

B10 Kvalifikationer i 
revisionsberetni
ngen

Ikke relevant. Der blev ikke inkluderet kvalifikationer i nogen revisionsberetning over 
de historiske resultatoplysninger, der er inkluderet i prospektet.

B11 Utilstrækkelig 
driftskapital

Ikke relevant. Virksomheden er af den opfattelse, at dens driftskapital er tilstrækkelig 
for dens nuværende behov, som er en periode på mindst tolv måneder fra datoen for 
dette dokument.

C Værdipapirer

C1 Beskrivelse og 
klasse af 
værdipapirerne 
og myndighed

Værdipapirerne, der bliver udbudt i henhold til udbuddet, er B-aktier med en 
pålydende værdi af 0,001 pund pr. stk. ("Nye B-aktier").

C2 Møntenhed/val
uta

Virksomhedens aktiekapital består på nuværende tidspunkt af A-aktier med en 
pålydende værdi på 0,001 pund pr. stk., B-aktier med en pålydende værdi på 0,001 
pund pr. stk. og præferenceaktier med en pålydende værdi på 0,001 pund pr. stk.

C3 Udbudte aktier På datoen for dette dokument er der udstedt 43.697.247 A-aktier, 12.901.173 B-aktier 
og 16.160.849 præferenceaktier (som alle er fuldt ud betalt).

Det maksimale antal nye B-aktier, der skal udstedes i henhold til udbuddet, er ca. 
280.000, hvis udbuddet fuldtegnes til 7 mio. pund. Hvis det fulde strækmål på 50 mio. 
pund nås, udstedes der ca. 2.000.000 nye B-aktier. Yderligere 40.000 B-aktier vil blive 
udstedt i overensstemmelse med BrewDog Millionaire-konkurrencen.

C4 Beskrivelse af 
rettigheder 
knyttet til 
værdipapirerne

De nye B-aktier vil være ligestillet i alle henseender med hinanden og med de 
eksisterende B-aktier.
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C5 Begrænsninger 
for overdragelse

Bestyrelsen kan, helt efter eget skøn, afvise enhver overdragelse af en aktie.

C6 Optagelse De nye B-aktier vil ikke blive handlet på et reguleret marked og de nye B-aktier er 
ligeledes ikke genstand for en ansøgning om optagelse til handel på et reguleret 
marked.

C7 Udbyttepolitik Det er virksomhedens nuværende politik ikke at betale udbytte, men at geninvestere 
overskud for yderligere at fremme væksten af virksomheden..

D Risici

D1 Vigtige 
oplysninger om 
de vigtigste 
risici, der 
specifikt er 
gældende for 
virksomheden 
eller dens 
branche

Virksomheden

• Selv om virksomheden for nylig afsluttede konstruktionen af et nyt bryggeri i 
USA i 2017 og har påbegyndt opførelsen af yderligere en facilitet i Australien, er dens 
britiske og europæiske brygning stærkt koncentreret på ét sted ved Ellon, og en 
forlænget afbrydelse af bryggeriaktiviteterne (f.eks. på grund af brand eller faglig 
aktion) ved dette bryggeri kunne have en negativ effekt på virksomhedens evne til at 
brygge sine produkter. Dette kunne have en negativ indvirkning på virksomhedens 
driftsresultat, finansielle situation og fremtidsudsigter.

• Nogle eller alle BrewDog-barer kunne miste deres alkoholbevilling eller få 
deres åbningstider indskrænket som følge af høringer i de licensudstedende udvalg i de 
relevante kommuner eller områder, hvor hver bar er beliggende, eller som følge af 
ændringer i lovgivningen om udskænkningssteder i de forskellige jurisdiktioner, hvor 
barer, som BrewDog har en interesse i, er eller kan være beliggende. Dette kunne have 
en negativ indvirkning på virksomhedens driftsresultat, finansielle situation og 
fremtidsudsigter.

• Virksomheden kan foretage yderligere egenkapitalfinansiering, som kan være 
udvandende for eksisterende aktionærer eller medføre en udstedelse af værdipapirer, 
hvis rettigheder, præferencer og fordele overgår dem, der er indehavere af B-aktier, 
hvilket reducerer værdien af B-aktier tegnet i henhold til udbuddet, og virksomheden 
kan træffe sådanne foranstaltninger uden særlig tilladelse fra indehavere af B-aktier.

• Virksomheden har gennemført et forslag, hvorved 10 % af dens overskud 
årligt jævnt fordeles blandt dens medarbejdere, og hvert år gives yderligere et beløb 
på op til 1 mio. £ til BrewDog Foundation, som vil uddele pengene til de velgørende 
organisationer, som den udvælger. Derfor vil virksomheden have et reduceret 
overskud, hvoraf der i fremtiden skal udbetales udbytte og geninvesteres i 
virksomheden. 

 Virksomheden har aftaler med sine vigtigste leverandører og er afhængig af 
positive og vedvarende relationer med sine leverandører. Opsigelsen af sådanne 
aftaler, ændringer i deres vilkår eller en vigtig leverandørs manglende overholdelse af 
sine forpligtelser i henhold til disse aftaler (herunder, hvis en vigtig leverandør skulle 
blive insolvent) kunne få en negativ indvirkning på virksomhedens rentabilitet. 

• Det er vigtigt, at virksomheden har evnen til at varetage og forbedre sit image 
af de eksisterende produkter. Image og omdømme af virksomhedens produkter kan 
blive påvirket af forskellige årsager, herunder retssager, klager fra 
kunder/tilsynsmyndigheder som følge af manglende kvalitet, sygdom eller andre 
sundhedsmæssige hensyn. Sådanne problemer, selv hvis de er udokumenterede, 
kunne være skadelige for virksomhedens image og produkternes omdømme.

D3 Vigtige 
oplysninger om 
de vigtigste 
risici, der 
specifikt er 
gældende for 
værdipapirerne

Værdipapirerne

•  Værdien af BrewDog-aktier kan stige og falde, og hvis du investerer, får du muligvis 
ikke dine penge igen. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en vejledning for 
fremtidige resultater.

• Før du træffer en beslutning, skal du overveje, om investering er det rette for dig, 
og du skal ikke investere mere, end du har råd til.
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• BrewDog er ikke et børsnoteret selskab, og det kan ikke garanteres, at det vil blive 
børsnoteret eller inden for hvilket tidsrum. Som sådan kan vores aktier kun sælges en 
gang om året (forudsat at vi ikke har et åbent udbud) via vores handelsplatform. Da vi 
endnu ikke er børsnoteret, er vi desuden heller ikke for indeværende underlagt alle de 
regler og bestemmelser, der er gældende for børsnoterede virksomheder.

• Udbuddet afhænger af en godkendelse af aktionærerne på vores 
generalforsamling. I det usandsynlige tilfælde at beslutningerne ikke gennemføres, vil 
udbuddet ikke udføres. 

• Det er vores nuværende politik ikke at betale udbytte, men at geninvestere 
overskud for at fremme yderligere vækst. BrewDog distribuerer 10 % af dets årlige 
overskud jævnt blandt dets medarbejdere, og hvert år gives yderligere et beløb på op 
til 1 mio. £ til BrewDog Foundation, der skal distribueres til de velgørende 
organisationer, som den udvælger. Som sådan vil selskabet have et nedsat overskud, 
som vil blive geninvesteret i virksomheden. 

• Over halvdelen af aktierne i BrewDog er ejet af vores stiftere og personalet. Som 
sådan kan de stemme beslutninger igennem på generalforsamlinger, selv de 
beslutninger, som investorerne i udbuddet - som minoritetsaktionærer - er uenige i. 

• Lige over 22 % af de udstedte aktier i BrewDog er præferenceaktier, som ved en 
afvikling af virksomheden indfries før A- og B-aktier, hvilket betyder, at B-
aktionærernes ret til provenuet ved en afvikling eller af det samlede kapitalafkast kan 
være stærkt begrænset eller slet ingen.

• Bestyrelsen har retten til at afslå registrering af enhver overdragelse af aktier. Dette 
betyder, at vi kan forhindre, at multinationale, monolitiske bryggerier køber aktier i 
BrewDog.

• De rabatter og andre fordele, som investorer har ret til, kan ændres (herunder blive 
fjernet eller erstattet) efter selskabets skøn fra tid til anden.

E Udbud

E1 Udbuddets 
nettoprovenu

Virksomheden foreslår at rejse op til 7 mio. pund i overensstemmelse med udbuddet. 
De samlede indledende udgifter til udbuddet forventes at blive på 500.000 pund. 
Udbuddet kan forhøjes efter bestyrelsens skøn til højst 50 mio. pund, og det anslås, at 
udgifterne vil være på yderligere ca. 100.000 £ for hver yderligere 10 mio. £, der rejses.

E2a Årsag til 
udbuddet og 
anvendelsen af 
provenuet

Bestyrelsen mener, at udbuddet vil bringe yderligere kapital til støtte for selskabets 
videre vækst. Virksomheden agter at anvende nettoprovenuet fra udbuddet til 
generelle virksomhedsformål og mere specifikt som angivet nedenfor.

Hvis det fulde strækmål om at rejse 50 mio. pund opnås, vil selskabet finansiere 
følgende projekter:

Oversigt over omkostninger Anslået finansieringskrav

Bryggeripubs i Frankrig, Tyskland, 
Italien og Spanien

4 mio. pund

Stigning i produktionskapaciteten i 

Ellon

1 mio. pund

'Hop Drop' levering af afkølet øl 1 mio. pund

Original planlægning for DogHouse 
hotel, London

1 mio. pund

Yderligere fem barer i Frankrig, 
Tyskland, Italien og Spanien 

16 millioner pund
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5. april 2019

Yderligere investeringer i DogHouse 
Hotel, Brewery & Craft Beer Museum i 
London 

9 millioner pund

Yderligere stigning i 
produktionskapaciteten i Ellon

8 millioner pund

Amerikansk destilleri og et sted til 
events på amerikanske 
universitetsområder

4 mio. pund

Barer og bryggeripubs i Asien 6 millioner pund

I ALT 50 millioner pund

Hvis udbuddet rejser færre penge end vores fulde strækmål på 50 mio. £, vil vi stadig 

gøre fremskridt med disse projekter, men de kan ændre prioritetsrækkefølge. De 

ovennævnte projekter er stort set angivet i prioritetsrækkefølge, men dette kan ændre 

sig.

E3 Vilkår og 
betingelser for 
udbuddet

Udbuddet består af B-aktier i virksomheden udbudt til en pris på 25,00 pund pr. stk. 
Ansøgninger skal indsendes senest den 5. juli 2019 (medmindre udbuddet lukkes 
tidligere på grund af fuld tegning eller forlænges efter bestyrelsens skøn). Det mindste 
tegningsbeløb er 25,00 £ for en ny B-aktie. Det maksimale tegningsbeløb via online 
ansøgning er 4,975 £ for 199 nye B-aktier. Der er intet maksimalt tegningsbeløb ved 
investering og betaling med check ved brug af en ansøgningsformular i papirudgave. 
Indtil de nye B-aktier er udstedt vil tegningsbeløb blive tilbageholdt af en repræsentant, 
som er bemyndiget til at modtage beløbet, på en ikke-rentebærende konto.

E4 Beskrivelse af 
eventuelle 
interesser, der 
er væsentlige 
for udstedelsen

Ikke relevant. Der er ingen interesser, der er væsentlige for udstedelsen.

E5 Navne på 
personer, der 
sælger 
værdipapirer

Ikke relevant. Ingen personer sælger værdipapirer i virksomheden

E6 Beløb og 
procentdel af 
umiddelbar 
udvanding

Ca. 280.000 B-aktier vil blive udstedt i overensstemmelse med udbuddet, hvis de fuldt 
ud tegnes ved det oprindelige mål på 7 mio. £ sammen med yderligere 40.000, der skal 
udstedes til deres nominelle værdi til vinderen af BrewDog Millionaire-konkurrencen. 
De nye B-aktier udstedt under udbuddet og disse yderligere aktier udgør derfor ca. 0,44 
% af det samlede antal udstedte aktier ved lukning af udbuddet, hvis udbuddet er fuldt 
tegnet (men ikke forøget). 

Hvis det fulde strækmål på 50 mio. pund nås, vil der blive udstedt ca. 2.000.000 nye B-
aktier sammen med yderligere 40.000 BrewDog Millionaire-aktier, som nævnt ovenfor, 
hvilket sammen udgør 2,73 % af det samlede antal udstedte aktier ved lukning af 
udbuddet.

E7 Omkostninger 
opkrævet af 
investor

Ikke relevant. Virksomheden vil ikke opkræve nogen omkostninger af investoren i 
forbindelse med udbuddet.




