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BREWDOG PLC
ÖSSZEFOGLALÓ
2019. április 5.

Az összefoglalók az „Elemek”-ként ismert közzétételi előírásokból állnak. Az Elemeket az A-E jelű bekezdések 
tartalmazzák.

Jelen összefoglaló valamennyi kötelező Elemet tartalmazza, amit az itt tárgyalt típusú értékpapírok és kibocsátók 
számára előírtak. Az értékpapírokat a BrewDog plc által kiadott tájékoztatóban (a „Tájékoztató”) foglaltak szerint fogjuk 
kibocsátani (jelen összefoglaló, az értékpapírjegyzék és a regisztrációs okmány alapján), mely tartalmazza a jegyzési 
ajánlatot („Ajánlat”), mely £0,001 névértékű B részvényekre vonatkozik („Új B részvények”). Bizonyos Elemeket nem 
kell jelen dokumentumban közzétennünk, ezért az Elemek számozása nem feltétlenül folytonos.

Lehetséges, hogy kötelező egy Elem közzététele a jelen összefoglalóban, annak ellenére, hogy nem tudunk lényeges 
információt megadni az adott Elemre vonatkozóan. Az ilyen esetekben rövid leírást adunk az adott Elemről, valamint a 
feltüntetjük a „Nem alkalmazható” mondatot.

A Bevezetés és figyelmeztetések

A1 Figyelmeztetés Jelen összefoglalót a Tájékoztató bevezetőjeként kell értelmezni. Az értékpapírokba 
történő befektetésről szóló döntést a befektetőnek a teljes Tájékoztató 
figyelembevételére kell alapoznia. Ha a Tájékoztatóban foglalt információkkal 
kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti 
jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a Tájékoztató bírósági eljárás 
megindítását megelőző fordításának költségeit. A polgári jogi felelősség azon 
személyeket terheli, akik az összefoglalót és annak fordítását összeállították és a 
bejelentést kérték, de csak akkor, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy nem 
áll összhangban a Tájékoztató többi részével, illetve, ha nem tartalmazza a Tájékoztató 
többi részével összhangban a kulcsfontosságú információkat, melyek a részvényekre 
vonatkozó befektetési döntés meghozásában a befektetőt segítik.

A2 Közvetítők 
jóváhagyása

A vállalat és annak vezetői jóváhagyják a Tájékoztató használatát, és felelősséget 
vállalnak annak tartalma iránt, valamint jóváhagyják, hogy a Tájékoztató kiadásának 
napjától a kibocsátás várható záró dátumáig (2019. július 5. napon vagy hamarabb, ha 
az összes értékpapírt lejegyzik vagy később, ha az igazgatók a saját döntésük szerint 
meghosszabbítják) az értékpapírok újraértékesítését és végleges kihelyezését pénzügyi 
közvetítők végezzék. A fenti jóváhagyásnak nincsenek külön feltételei.

Amennyiben a kibocsátás pénzügyi közvetítőkön keresztül zajlik, a pénzügyi 
közvetítők az ajánlattétel ismertetésekor kötelesek ellátni információval a 
befektetőket az ajánlattétel szerződési feltételeiről.

B Kibocsátó

B1 Jogi és
kereskedelmi név

BrewDog plc (a „Vállalat” vagy „BrewDog”).

B2 Telephely / jogi 
forma / jogi 
háttér / 
bejegyzési ország

A Vállalat részvénytársaság formájában működik, Skóciában jegyezték be, regisztrációs 
száma SC311560. A vállalat működése tekintetében az Egyesült Királyság Társasági 
törvénye, a Companies Act 2006 (a „Törvény”) és annak előírásai a mérvadóak.

B3 A vállalat 
jelenlegi 
működésének és 
elsődleges 
tevékenységeinek 
legfontosabb 
jellemzői

A BrewDog az elmúlt hét évben az Egyesült Királyság egyik leggyorsabban fejlődő 
élelmiszer- és italgyártója. Elsősorban kézműves sörök előállításával foglalkozik, 
emellett 75 bárt és egy kézműves sör szállodát üzemeltet az Egyesült Királyságban és 
nemzetközi szinten (ez tartalmazza a franchise keretében üzemeltetett bárokat is). Az 
elmúlt öt évben a BrewDog árbevétele évente átlagosan 66,56%-kal nőtt, és a Vállalat, 
valamint USA-beli leányvállalata, a BrewDog USA Inc. 2009 óta £67 millió tőkére tettek 
szert az Equity for Punks közösségi finanszírozású ajánlaton és azon keresztül véghezvitt 
kötvénykibocsátásokon. 

2017 áprilisában £213 millió font értékű ügyletben a TSG Consumer Partners (két 
Kajmán-szigeteken bejegyzett partnerségi eszközön keresztül) a Vállalat körülbelül 
23,5%-át szerezte meg (az adott időpontban kibocsátott részvények száma alapján), 
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amelyből £100 millió bevételt a vállalat folyamatos bővítésére és a részvényesek korai 
likviditásának az egyenlegére fordítottunk. Az ügylet során a Vállalat megállapított 
értéke £1 milliárd volt és a tervek szerint 7 éves időkerettel biztosít hosszú távú tőkét.

B4a A Vállalatot és az 
iparágat érintő 
jelentős trendek 
a közelmúltból

Az Egyesült Királyságban az elmúlt években folyamatosan csökkent a pubok száma, és 
a britek egyre kevesebb alkoholt fogyasztanak, ugyanakkor a kézműves sörök ágazata 
gyors növekedést mutatott a közelmúltban, hiszen a kézműves sörök az Egyesült 
Királyságban és a világ többi részén is egyre népszerűbbek. Az Egyesült Királyságban 
egyre több pubban kínálnak kézműves söröket, és jelentősen növekedett a sörfőzdék 
száma is.1 A kézműves sörök egyre növekvő népszerűségének és a szélesebb 
értelemben vett söriparnál való gyorsabb növekedésének köszönhetően számos nagy 
multinacionális sörgyártó cég kézműves sörfőzdét vásárolt, hogy ebből a piaci 
növekedésből kivegye a részét. Annak ellenére, hogy az elmúlt hét évben a Vállalat 
üzleti tevékenysége és a kézműves sörpiac egésze erősen növekedett, nem biztos, hogy 
ez tovább folytatódik.

B5 A csoport 
ismertetése

A Vállalat a Csoport legjelentősebb cége, hét teljes egészében birtokolt egyesült 
királyságbeli leányvállalata van, a BrewDog Retails Limited, mely a Csoport egyesült 
királyságbeli bárjainak üzemeltetését végzi, továbbá a Lone Wolf Spirits Limited, amely 
a Csoport whiskey, gin és vodka lepárlóüzemi műveleteit végzi, a BrewDog Admin 
Limited, amely alvó társaság, a BrewDog International Limited, amely a nemzetközi 
bárok üzletágának holdingtársasága, a Draft House Holding Limited, amely egy brit 
kézműves sörbárvállalat holdingtársasága, az Overworks Limited, amely alvó társaság 
és a Hawkes Cider Limited, amely egy cidergyártó társaság, amelyet a Vállalat 2018. 
áprilisban vásárolt fel. 

A Vállalatnak két amerikai leányvállalata van a BrewDog USA Inc és a BrewDog Media 
Inc, egy ausztrál leányvállalata, a BrewDog Group Australia Pty Ltd, egy belga 
leányvállalata, a BrewDog Belgium SPRL, egy brazil leányvállalata, a BrewDog do Brasil 
Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda, egy német leányvállalata, a BrewDog GmbH, 
egy hongkongi leányvállalata, a Brewdog Group HK Limited, egy 70%-ban birtokol dél-
koreai leányvállalata, a Brewdog Bar Korea és egy spanyol leányvállalata, a BD 
Casanova SL. 

B6 Főbb 
részvényesek / 
különböző 
szavazati jogok / 
irányítás

Valamennyi részvényest azonos szavazati jogok illetnek meg a vállalat jelenleg birtokolt 
részvénytőkéje tekintetében. 

2019. április 4 napon a TSG Consumer Partners két Kajmán-szigeteken regisztrált 
korlátozott partnerségen keresztül, 16 160 849 elsőbbségi „C” részvénnyel és 891 383 
„A” részvénnyel rendelkezett (amely körülbelül a Vállalat kibocsátott 
részvénytőkéjének 23,4%-át jelenti).

2019. április 4 napon a vállalat vezetőségének alábbi tagjai birtokában álltak az „A” 
részvények, amelyek körülbelül az összes kibocsátott részvény 52,58%-át teszik ki:

Részvényes Birtokolt „A” részvények 
száma

Részesedés az összes 
kibocsátott 
részvényből*

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%
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David McDowall 45 450 0,06%

Frances Jack - -

James O’Hara - -

Jason Keith Marshall - -

Andy Shaw - -

* A Griffin Group LLC és a Kelso Ventures LLC vállalaton keresztül birtokolja

B7 Pénzügyi 
információ és 
beszámoló a 
jelentősebb 
változásokról

A vállalat a 2016., 2017. és 2018. december 31-ével zárult év éves beszámolóit a 
nemzetközi pénzügyi beszámolási standard (IFRS) szerint készítette. 

A Csoport elmúlt éveinek legfontosabb adatait tartalmazza az alábbi táblázat:

2018. 
december 31. 
nappal véget 
érő auditált év

2017. 
december 31. 
nappal véget 
érő auditált év

2016. december 
31. nappal véget 
érő auditált év

Konszolidált eredménykimutatás

£ ‘000 £ ‘000 £ ‘000

Bruttó bevétel 171 619 110 870 71 850 

Értékesítés közvetlen költségei + 

adó

-113 878 -73 244 (47 075)

Bruttó profit 57 741 37 626 24 775

Üzleti tevékenység eredménye 832 2 704 4377

(Veszteség/)Adózás utáni 

eredmény

-1 493 870 3169

Konszolidált mérleg

Befektetett eszközök 141 493 82 527 62 267

Forgóeszközök 91 706 120 697 24 340

Rövid lejáratú kötelezettségek 46 743 29 933 30 408

Hosszú lejáratú kötelezettségek 21 462 26 468 18 594

Eszközök összesen (nettó) 164 994 146 823 37 605

Konszolidált cash-flow kimutatás

Üzemi tevékenységből származó 

nettó pénzeszköz 

növekménye(/csökkenése) 

-6029 4865 2265

A befektetési tevékenységekben 

használt nettó pénzkiáramlás

57 208 25 216 20 711

A finanszírozási tevékenységekben 

használt nettó pénzkiáramlás

13 717 105 690 22 420

Pénzeszközök nettó 

(csökkenése/)növekedése

49 520 85 339 -556

Pénzeszközök és pénzeszköz-

egyenértékesek az év végén

38 978 88 498 3159

A Csoport bevétele £44 730 000-ről (2016. január 1.) £171 619 000-re (2018. december 
31.) növekedett. A bruttó profit £16 954 000-ről (2016. január 1.) £57 741 000-re 
(2018. december 31.) növekedett. Az eszközök nettó értéke £26 806 000-ről (2016. 
január 1.) £164 994 000-re (2018. december 31.) emelkedett.

A 2017. és 2018. évi növekedés kulcsfontosságú tényezője az egyesült királysági vállalat 
folyamatos növekedése volt.



4

Több mint £66 millió tőkét jelentett a közösségi finanszírozás és a mini 
kötvénykibocsátások a bejegyzés által lefedett időszakban, amely jelentősen növelte 
nettó eszközeinket, és lehetővé tette a vállalat bővítését, beleértve a Columbusban, 
Ohio államban található USA-beli sörfőzdénk megnyitását. 

Az Equity for Punks ötödik fordulós részvénykibocsátás eredményeként 2018. január és 
2018. november között a Vállalat £26,2 millió értékben bocsátott ki „B” részvényt, 
£0,001 darabáron.

2017. március 29-én az Igazgatótanács úgy döntött, hogy a Vállalat részvénytőkéjét 
felosztja a következők szerint: a £0,01 értékű „A” részvényt 10 £0,001 értékű „A” 
részvényre és a £0,01 értékű „B” részvényt 10 £0,001 értékű „B” részvényre és a Vállalat 
újonnan tovább felosztott „A” részvényeiből 8 383 915-öt átváltott elsőbbségi „C” 
részvényre. 2017. április 6-án az átváltott „A” részvény tulajdonosai eladták az 
elsőbbségi „C” részvényeiket két USA-beli vezetésű magántőke-partnerségnek, a TSG 
AIV és a TSG LL cégeknek, amelyek további 7 776 934 elsőbbségi „C” részvényt 
jegyeztek, mindösszesen £102 499 990,10 értékben fektetve a vállalatba, a teljes 
elsőbbségi „C” részvénytulajdonuk pedig 16 160 849 és 891 383 biztosíték (körülbelül 
a vállalat kibocsátott teljes részvénytőkéjének 23,4%-át teszi ki a befektetés idején és 
teljes mértékben felhígított alapon). A biztosítékok érvényesítése ezután teljes 
egészében megtörtént, és ezeket „A” részvényekre konvertáltuk.

A Társaság olyan javaslatokat hajtott végre, amelynek során a nyereségének 10%-át 
minden évben egyenlő mértékben osztják el a személyzet között, és a BrewDog 
Foundation számára évente további £1 millió összeget adnak, amely a pénzt az általa 
kiválasztott jótékonysági szervezeteknek adja, az eddigi kifizetés £207 774.

Kivéve a fent meghatározott korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakot, a 
2018. december 31. és a Tájékoztató közzététele közt eltelt időben nem következett be 
számottevő változás a Vállalat pénzügyi helyzetében és üzemi eredményében.

B8 A legfontosabb 
előzetes pénzügyi 
adatok

A Tájékoztató nem tartalmaz pro forma adatot.

B9 Nyereség 
előrejelzése

A Tájékoztató nem tartalmaz nyereség-előrejelzést.

B10 Minősítések a 
könyvvizsgálói
jelentésben

Nem alkalmazható. A Tájékoztatóban szereplő múltbeli pénzügyi adatokkal 
kapcsolatban a könyvvizsgálói jelentések nem tartalmaztak minősítéseket.

B11 Elégtelen 
működőtőke

Nem alkalmazható. A Vállalat meggyőződése, hogy a jelenlegi elvárásoknak megfelelő 
működőtőke-állománnyal rendelkezik, azaz elegendő jelen dokumentum 
kibocsátásától számított 12 hónapra.

C Értékpapírok

C1 Az értékpapírok 
típusának leírása 
és jogkörök

Az Ajánlat során B Részvényeket bocsátunk ki, melyek névértéke egyenként £0,001 („Új 
B részvények”).

C2 Pénznem A Vállalat részvénytőkéje jelenleg darabonként £0,001 értékű „A” részvényből, 
darabonként £0,001 értékű „B” részvényből és darabonként £0,001 értékű elsőbbségi 
„C” részvényből áll.

C3 Részvények és 
kibocsátás

Jelen dokumentum közzétételéig 43 697 247 darab „A” részvényt, 12 901 173 „B” 
részvényt és 16 160 849 darab elsőbbségi „C” részvényt bocsátottunk ki (mindegyik 
teljes mértékben befizetett).

Az Ajánlat szerint maximum megközelítőleg 280 000 darab új „B” részvényt bocsátunk 
ki, ha az ajánlat teljes jegyzése eléri a £7 milliót. Ha a teljes £50 milliós célt elértük, 
körülbelül 2 000 000 új „B” részvényt fogunk kibocsátani. További 40 000 „B” részvényt 
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bocsátunk ki a BrewDog Millionaire (milliomos) verseny keretében.

C4 Az 
értékpapírokhoz 
tartozó jogok 
ismertetése

Az Új „B” részvények minden tekintetben azonos szintet képviselnek a meglevő „B” 
részvényekkel.

C5 Átruházási 
korlátozások

Az igazgatótanács jogában áll elutasítani bármely részvénytranzakció bejegyzését.

C6 Bevezetés más 
piacokra

Az új „B” részvényekkel nem fognak kereskedni szabályozott piacon, továbbá 
bevezetésük egyik szabályozott piacra sem megengedett.

C7 Osztalékirányelv A Vállalat jelenlegi irányelve értelmében nem fizetünk osztalékot, hanem a nyereséget 
a további növekedés támogatása érdekében újból a Vállalatba fektetjük.

D Kockázatok

D1 Kockázatok A Vállalat

• Míg a Vállalat a közelmúltban befejezte az új sörfőzde építését az Egyesült 
Államokban 2017-ben, és Ausztráliában egy további létesítmény építését kezdte meg, 
az egyesült királyságbeli és európai sörfőző tevékenysége nagy mértékben az Ellonban 
található egyetlen üzemére koncentrálódik, így a sörfőzési tevékenységben egy 
hosszabb ideig tartó zavar (pl. tűz vagy szervezett fellépés miatt) negatív hatással lehet 
a Vállalat termék-előállítására. Ez negatív hatással lehet a Vállalat üzemi eredményére, 
pénzügyi helyzetére és kilátásaira.

• Néhány vagy akár az összes BrewDog bár elveszítheti az alkoholos italok 
árusítására szóló engedélyét, vagy megrövidíthetik a nyitva tartásukat az adott 
önkormányzatnál vagy kerületben eljáró engedélyező hatóságok meghallgatásának 
eredményeként, vagy a különböző jogrendszerekben azokon a területeken, ahol a 
BrewDog érdekeltségébe tartozó bárok találhatóak, az engedéllyel rendelkező 
üzletekre vonatkozó jogszabályok változása miatt. Ez negatív hatással lehet a Vállalat 
üzemi eredményére, pénzügyi helyzetére és kilátásaira.

• A Vállalat esetleg további nyilvános tőkebevonás mellett dönthet, ami 
felhígítja a jelenlegi részvényesek pozícióit, vagy olyan értékpapírok kibocsátását 
eredményezheti, melyekhez tartozó jogok, előnyök és kiváltságok előbbre valók, mint 
a „B” részvényekhez tartozók, emiatt csökkenhet az Ajánlat során jegyzett „B” 
részvények értéke, sőt a Vállalat akár a „B” részvények tulajdonosainak hozzájárulása 
nélkül is dönthet az előbbiek mellett.

• A Társaság olyan javaslatokat hajtott végre, amelynek során a nyereségének 
10%-át minden évben egyenlő mértékben osztják el a személyzet között, és a BrewDog 
Foundation számára évente további £1 millió összeget adnak, amely a pénzt az általa 
kiválasztott jótékonysági szervezetek között osztja el. Ennek értelmében a Vállalat 
csökkentett nyereséggel fog rendelkezni, amelyet a jövőben osztalék kifizetésére és a 
Vállalatba való befektetésre fordíthat. 

 A Vállalat szerződéses viszonyban áll kulcsfontosságú beszállítóival, 
elkötelezett a beszállítókkal való pozitív és folyamatos kapcsolatok fenntartása mellett. 
A szerződések felmondása, feltételeinek megváltoztatása, vagy ha egy kulcsfontosságú 
beszállító nem teljesíti az említett szerződésekben vállalt kötelezettségeit (beleértve, 
amikor egy kulcsfontosságú beszállító fizetésképtelenné válik), negatívan érintheti a 
Vállalat jövedelmezőségét.

• Fontos, hogy a Vállalat képes legyen a meglévő termékeinek megítélését, 
imázsát fenntartani és fokozni. A Vállalat termékeinek megítélése és hírneve kárt 
szenvedhet bírósági eljárások eredményeként, a minőségbeli hiányosságok, 
betegségek vagy egyéb egészségügyi aggodalmak miatt a vásárlóktól vagy a 
hatóságoktól érkező panaszok esetén. Az ilyen aggodalmak, még ha nem is 
igazolhatóak, kárt okozhatnak a Vállalat megítélésének és termékei hírnevének.
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D3 A legfontosabb 
információ az 
értékpapírok 
mérvadó 
kockázatairól

Az értékpapírok

•  A BrewDog részvények értéke növekedhet, de csökkenhet is, előfordulhat, hogy nem 
térül meg az Ön által befektetett összeg. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül 
határozza meg a jövőbeli teljesítményt.

• A döntés meghozatala előtt gondolja át, hogy a befektetés az Ön számára 
megfelelő-e, és ne fektessen be többet, mint amennyit megengedhet.

• A BrewDog a tőzsdén nem jegyzett vállalat, és nem lehet garanciát vállalni, hogy 
jegyezni fogják, vagy ez mennyi időn belül következik be. Ezért a részvényeinket 
jelenleg csak évente egyszer lehet értékesíteni (feltéve, hogy nincs nyitott ajánlatunk) 
a kereskedési platformunkon keresztül. Ugyanakkor, mivel a Vállalatot nem jegyzik a 
tőzsdén, ezért jelenleg nem is kell megfelelnie a tőzsdei cégekre vonatkozó 
előírásoknak.

• Az Ajánlat az éves közgyűlésen a részvényesek jóváhagyásától függ. Abban a 
valószínűtlen esetben, ha a határozatokat nem fogadják el, az Ajánlat nem halad 
tovább. 

• Jelenlegi irányelvünk értelmében nem fizetünk osztalékot, hanem a nyereséget a 
további növekedés támogatása érdekében újból befektetjük. A BrewDog az éves 
nyereségének 10%-át egyenlő mértékben osztja el a személyzet között, és minden 
évben a BrewDog Foundation számára évente további £1 millió összeget ad, amelyet 
az általa kiválasztott jótékonysági szervezetek között oszt el. Így a Vállalat csökkentett 
nyereséggel fog rendelkezni, amelyet újra a vállalatba befektetünk. 

• A BrewDog részvények több mint felét a Vállalat alapítói és dolgozói birtokolják. 
Ennek következtében olyan döntéseket is megszavazhatnak a közgyűléseken, 
melyekkel a többi befektető (például a jelen Ajánlat befektetői), kisebbségi 
tulajdonosként esetleg nem ért egyet. 

• A BrewDog kibocsátott részvényeinek alig több mint 22%-a elsőbbségi „C” részvény, 
amely az „A” részvénnyel és a „B” részvénnyel szemben felszámoláskor elsőbbséget 
élvez, ami azt jelenti, hogy a „B” részvény tulajdonosai felszámolási eljárás vagy teljes 
tőkemegtérülés során a jogosultságuk csökkentett vagy nulla.

• Az igazgatóknak jogában áll visszautasítani bármelyik részvény átruházásának 
bejegyzését. Ez azt jelenti, hogy meg tudjuk akadályozni, hogy az egységes 
multinacionális sörvállalatok vásároljanak BrewDog részvényeket.

• A kedvezmények és egyéb juttatások, amelyekre a befektetők jogosultak, időről 
időre, a Vállalat döntése alapján megváltoztathatók (beleértve az eltávolítást vagy 
cserét is).

E Az Ajánlat

E1 Az Ajánlat nettó 
bevétele

Az Ajánlat keretében a Vállalat £7 millió tőkét kíván bevonni. Az Ajánlat teljes kezdeti 
költségét £500 000-ra becsültük. Az Ajánlatot az igazgatók döntése alapján növelhetik, 
legfeljebb £50 millió összegre, és a becslések szerint minden további £10 millió 
esetében további £100 000 ráfordítás szükséges.

E2a Az Ajánlat okai és 
a bevétel 
felhasználása

Az igazgatók úgy vélik, hogy az Ajánlat további tőkét biztosít a Vállalat további 
növekedésének támogatására. A Vállalat az Ajánlat nettó bevételét általános vállalati 
célokra kívánja felhasználni, ezeket az alábbiakban ismertetjük.

Amennyiben az £50 millió értékű teljes cél teljesül, a Vállalat a következő projektek 
finanszírozását tervezi:

Költségtényező Becsült finanszírozási igény

Sörfőzdék Franciaországban, 
Németországban, Olaszországban és 

£4 millió
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Spanyolországban

Az Ellon termelési kapacitásának 

növelése

£1 millió

„Hop Drop” hűtöttsör-szállítási 

szolgáltatás

£1 millió

A londoni The DogHouse szálloda 
kezdeti tervei

£1 millió

Öt további bár Franciaországban, 
Németországban, Olaszországban és 
Spanyolországban 

£16 millió

További beruházások a Londonban 
található The DogHouse Hotel Brewery 
& Craft Beer Museumba (Sörfőzde és 
Kézműves Sörmúzeum) 

£9 millió

Az Ellon termelési kapacitásának 
további növelése

£8 millió

USA-beli lepárlóüzem és 
rendezvényhelyszín az USA-ban

£4 millió

Bárok és sörfőzdék Ázsiában £6 millió

ÖSSZESEN £50 millió

Ha az Ajánlat esetében kevesebb, mint a teljes £50 millió font teljesül, akkor ezekkel a 

projektekkel továbbra is haladunk, de a prioritási sorrendjük megváltozhat. A fenti 

projektek nagyjából a prioritási sorrendben szerepelnek, de ez változhat.

E3 Az Ajánlat 
szerződési 
feltételei

Az Ajánlatban a Vállalat két „B” részvénye szerepel, darabonként £25,00 áron. Az 
igényléseket legkésőbb 2019. július 5-ig kell beadni (kivéve, ha az Ajánlat hamarabb 
lezárul az összes részvény jegyzése miatt, vagy ha az igazgatók a saját döntésük szerint 
meghosszabbítják). A minimális jegyzés összege £25,00, azaz egy darab új „B” részvény. 
Az online jegyzés maximális felső határa £4975, 199 új „B” részvény fejében. Csekk- és 
papíralapú Igénylő lap használata esetén nincs felső határ. Az Új „B” részvények 
folyamatban levő kibocsátása közben a jegyzések összegét a fogadó fél kapja meg, és 
helyezi el egy nem kamatozó számlán.

E4 Az ügylet 
szempontjából 
lényeges kamatok 
leírása

Nem alkalmazható. Nincsenek mérvadó kamatok az ügyletben.

E5 Az értékpapírokat 
értékesítő 
személyek neve

Nem alkalmazható. A Vállalatnál nincs értékpapírt értékesítő személy.

E6 Az azonnali 
felhígulás 
mértéke és 
aránya

Körülbelül 280 000 B részvényt bocsátunk ki az Ajánlatnak megfelelően, ha a £7 millió 
összegű kezdeti cél teljesül, valamint további 40 000 darabot bocsátunk ki a BrewDog 
Millionaire verseny győztesének a névértékükön. Ha az Ajánlatot teljes mértékben 
jegyzik (és nem növeljük), akkor az Ajánlat keretében kibocsátott új B részvények és 
ezek a további részvények a teljes részvényállomány 0,58%-át képviselik az Ajánlat 
lezárásakor.

Ha a teljes £50 milliós célt elértük, körülbelül 2 000 000 új „B” részvényt, továbbá 
40 000 BrewDog Millionaire részvényt fogunk kibocsátani a fentiek szerint, amely az 
Ajánlat lezárásakor a teljes kibocsátott részvényállomány 2,8%-át fogja kitenni.
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2019. április 5.

E7 A befektetőkre 
hárított költségek

Nem alkalmazható. A Vállalat nem hárít át semmilyen költséget a befektetőre az Ajánlat 
során.




