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„BREWDOG PLC“
SANTRAUKA
2019 m. balandžio 5 d.

Santraukas sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami „elementais“. Šie elementai sunumeruoti skiltyse 
nuo A iki E.

Šioje santraukoje pateikiami visi elementai, kuriuos reikia įtraukti į santrauką, skirtą šio tipo vertybiniams popieriams ir 
šio tipo emitentui. Vertybiniai popieriai yra išleidžiami pagal prospektą (kurį sudaro ši santrauka, vertybinių popierių 
aktas ir registracijos dokumentas), išleistą įmonės „BrewDog plc“ (toliau – Prospektas), kuris apima pasiūlymą pasirašyti 
(toliau – Pasiūlymas) Įmonės B klasės akcijų, kurių kiekvienos vertė yra £0.001 (toliau – Naujosios B klasės akcijos). Tam 
tikri elementai nebūtini, todėl elementų numeracijoje gali būti spragų.

Net jei reikalaujama įtraukti tam tikrą elementą į šią santrauką, gali būti, kad negalima pateikti jokios svarbios 
informacijos apie tą elementą. Tokiais atvejais pateikiamas trumpas elemento aprašymas ir atitinkama pastaba 
„Netaikoma“.

A Įvadas ir įspėjimai

A1 Įspėjimas Šią santrauką reikia skaityti kaip įvadą į Prospektą. Bet kokį sprendimą investuoti į 
vertybinius popierius investuotojas turėtų grįsti viso Prospekto nagrinėjimu. Jei 
pretenzija dėl Prospekte esančios informacijos pateikiama teismui, ieškovui 
investuotojui gali tekti, pagal nacionalinius valstybių narių teisės aktus, padengti 
Prospekto vertimo išlaidas prieš teisminio proceso pradžią. Civilinė atsakomybė tenka 
asmenims, kurie pateikė santrauką ir bet kokį jos vertimą, bet tik jei santrauka yra 
klaidinanti, netiksli arba nenuosekli, kai skaitoma kartu su kitomis Prospekto dalimis 
arba nesuteikia (skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis) svarbios informacijos, 
padedančios investuotojams nuspręsti, ar verta investuoti į tokius vertybinius 
popierius.

A2 Sutikimas su 
tarpininkais

Įmonė ir Direktoriai sutinka, kad Prospektas būtų naudojamas (ir prisiima atsakomybę 
už Prospekto turinį) finansų tarpininkams vėliau perparduodant arba galutinai 
pateikiant vertybinius popierius nuo Prospekto parengimo datos iki Pasiūlymo 
galutinės datos, kuri numatoma 2019 m. liepos 5 d. (arba anksčiau, jei bus pasirašyti 
visi vertybiniai popieriai, ar vėliau, jei terminas bus atidėtas Direktorių sprendimu). Šis 
sutikimas yra besąlyginis.

Jei pasiūlymą teikia finansų tarpininkas, pristatydami Pasiūlymą investuotojams 
finansų tarpininkai privalo suteikti investuotojams informacijos apie Pasiūlymo 
sąlygas.

B Emitentas

B1 Juridinis ir
komercinis 
pavadinimas

„BrewDog plc“ (toliau – Įmonė arba „BrewDog“).

B2 Juridinis adresas 
/ teisinis 
statusas / 
taikomi teisės 
aktai / steigimo 
valstybė

Įmonė – tai Škotijoje registruota akcinė bendrovė, registracijos numeris SC311560. 
Svarbiausias teisės aktas, pagal kurį veikia Įmonė, yra 2006 m. Įmonių įstatymas (toliau 
– Įstatymas) ir pagal jį priimti nuostatai.

B3 Svarbiausi 
Įmonės 
dabartinių 
operacijų ir 
pagrindinės 
veiklos veiksniai

„BrewDog“ – tai pastaruosius septynerius metus viena sparčiausiai augančių maisto 
produktų ir gėrimų gamintojų Jungtinėje Karalystėje. Pagrindinė jos veikla yra tradicinių 
alaus rūšių virimas, be to, ji turi maždaug 50 barus JK ir užsienyje (įskaitant valdomus 
pagal frančizę) ir vieną tradicinio alaus viešbutį. Per pastaruosius penkerius metus 
„BrewDog“ įplaukos augo vidutiniškai po 66.56 % per metus, nuo 2009 m. Įmonė ir jos 
patronuojamoji įmonė JAV „BrewDog USA Inc.“ surinko daugiau nei £67 milijonus per 
savo „Equity for Punks“ sutelktinio finansavimo pasiūlymus ir išleisdama sutelktinio 
finansavimo obligacijas. 

2017 m. balandį sudarius £213 milijonų vertės sandorį, „TSG Consumer Partners“ (per 
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1 https://www.ft.com/content/9397c49c-88c1-11e6-8cb7-e7ada1d123b1

dvi Kaimanų Salose registruotas bendrijas) įsigijo maždaug 23.5 % Įmonės (pagal tuo 
metu išleistų akcijų skaičių). £100 iš įplaukų sumos buvo skirta tolesnei verslo plėtrai, o 
likusi dalis – pirmalaikiam grynųjų pinigų balansui užtikrinti. Sandoryje nustatyta 
Įmonės vertė siekė £1 milijardą, ji turėtų užtikrinti ilgalaikį kapitalą 7 metų laikotarpiu.

B4a Svarbios naujos 
tendencijos, 
turinčios įtakos 
Įmonei ir jos 
veiklos sričiai

Alinių skaičius Jungtinėje Karalystėje pastaruosius kelerius metus stabiliai mažėjo, o 
britai vartoja mažiau alkoholio, bet tradicinio alaus pramonė pastaruosius kelerius 
metus sparčiai augo, nes tradicinių alaus rūšių populiarumas JK ir visame pasaulyje 
didėja. Vis daugiau JK alinių siūlo tradicinį alų, gerokai išaugo alaus daryklų skaičius –
ataskaitoje nurodoma, kad daryklų skaičius didėja po vieną kas tris dienas1. Didėjant 
tradicinio alaus populiarumui ir šiam segmentui augant sparčiau nei visai alaus 
pramonei, daug stambių tarptautinių alaus įmonių perka tradicinio alaus daryklas 
stengdamosi dalyvauti šioje augančioje rinkoje. Nepaisant stipraus Įmonės verslo ir 
visos tradicinio alaus rinkos augimo per pastaruosius septynerius metus, nėra 
garantijos, kad tokios tendencijos išsilaikys.

B5 Grupės 
aprašymas

Įmonė yra pagrindinė Grupės prekybos įmonė ir turi septynias visiškai valdomas 
patronuojamąsias įmones JK: „BrewDog Retail Limited“, kuri atsakinga už Grupės JK 
barų valdymą, „Lone Wolf Spirits Limited“, kuri valdo Grupės viskio, džino ir degtinės 
daryklų veiklą, „BrewDog Admin Limited“, kuri šiuo metu nevykdo veiklos, „BrewDog 
International Limited“, veikianti kaip tarptautinio barų verslo kontroliuojančioji įmonė, 
„Draft House Holding Limited“, kuri yra JK tradicinio alaus barų verslo kontroliuojančioji 
įmonė, „Overworks Limited“, kuri šiuo metu nevykdo veiklos, ir „Hawkes Cider Limited“ 
– sidro gamybos įmonė, kurią Įmonė įsigijo 2018 m. balandį. 

Įmonė turi dvi patronuojamąsias įmones JAV: „BrewDog USA Inc“ ir „BrewDog Media 
Inc“, patronuojamąją įmonę Australijoje „BrewDog Group Australia Pty Ltd“, 
patronuojamąją įmonę Belgijoje „BrewDog Belgium SPRL“, patronuojamąją įmonę 
Brazilijoje „BrewDog do Brasil Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda“, patronuojamąją 
įmonę Vokietijoje „BrewDog GmbH“, patronuojamąją įmonę Honkonge „Brewdog 
Group HK Limited“, 70 % valdomą patronuojamąją įmonę Pietų Korėjoje „Brewdog Bar 
Korea“ ir patronuojamąją įmonę Ispanijoje „BD Casanova SL“. 

B6 Svarbiausi 
akcininkai / 
skirtingos 
balsavimo teisės 
/ valdymas

Visi akcininkai turi vienodas balsavimo teises esamo Įmonės akcinio kapitalo atžvilgiu. 

2019 m. balandžio 4 d. „TSG Consumer Partners“ per dvi Kaimanų salose registruotas 
ribotos atsakomybės bendrijas turėjo 16,160,849 privilegijuotąsias C klasės akcijas ir 
891,383 A klasės akcijas (tai sudaro maždaug 23.4% Įmonės išleisto akcinio kapitalo). 

2019 m. balandžio 3 d. toliau nurodyti svarbiausi Įmonės valdybos nariai kartu turi A 
klasės akcijų, kurios sudaro maždaug 52.58% visų išleistų akcijų:

Akcininkas Turimų A klasės akcijų 
skaičius

Išleisto akcinio kapitalo 
procentinė dalis*

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 - -
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James O’Hara - -

Jason Keith Marshall - -

Andy Shaw - -

* Per „Griffin Group LLC“ ir „Kelso Ventures LLC“

B7 Atrinkta 
finansinė 
informacija ir 
bet kokių 
svarbių pokyčių 
aprašymas

2016 m., 2017 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Įmonės metinės 
ataskaitos buvo parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinių ataskaitų standartais 
(IFRS). 

Tam tikra svarbiausia istorinė informacija apie Grupę pateikiama lentelėje toliau:

Audituoti metai 
iki 2018 m. 
gruodžio 31 d.

Audituoti metai 
iki 2017 m. 
gruodžio 31 d.

Audituoti metai 
iki 2016 m. 
gruodžio 31 d.

Konsoliduota pajamų ataskaita

£ ‘000 £ ‘000 £ ‘000

Bendrosios pajamos 171,619 110,870 71,850 

Pardavimo išlaidos + mokesčiai (113,878) (73,244) (47,075)

Bendrasis pelnas 57,741 37,626 24,775

Veiklos pelnas 832 2,704 4,377

(Nuostolis) / pelnas atskaičius 

mokesčius

(1,493) 870 3,169

Konsoliduotas balansas

Ilgalaikis turtas 141,493 82,527 62,267

Trumpalaikis turtas 91,706 120,697 24,340

Trumpalaikiai įsipareigojimai 46,743 29,933 30,408

Netrumpalaikiai įsipareigojimai 21,462 26,468 18,594

Grynasis turtas 164,994 146,823 37,605

Konsoliduoti grynųjų pinigų srautai

Grynosios piniginių lėšų įplaukos 

(išlaidos) iš verslo veiklos 

(6,029) 4,865 2,265

Grynųjų piniginių lėšų išmokos 

investicinei veiklai

(57,208) (25,216) (20,711)

Grynųjų piniginių lėšų srautai 

finansinei veiklai

13,717 105,690 22,420

Grynasis piniginių lėšų 

(sumažėjimas) / padidėjimas

(49,520) 85,339 (556)

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai 

metų pabaigoje

38,978 88,498 3,159

Grupės įplaukos išaugo nuo £44,730,000 2016 m. sausio 1 d. iki £171,619,000 2018 m. 
gruodžio 31 d. Bendrasis pelnas išaugo nuo £16,954,000 2016 m. sausio 1 d. iki 
£57,741,000 2018 m. gruodžio 31 d. Grynasis turtas padidėjo nuo £26,806,000 2016 m. 
sausio 1 d. iki £164,994,000 2018 m. gruodžio 31 d.

Pagrindinis tokio augimo veiksnys 2017 ir 2018 metais buvo tolesnė verslo plėtra JK.

Be to, nuo įkūrimo surinkome daugiau nei £66 milijonus iš sutelktinio finansavimo 
akcijų ir mini obligacijų, ir tai pastebimai padidino mūsų grynojo turto vertę bei leido 
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plėsti verslą, įskaitant alaus daryklos Kolumbe, Ohajo valstijoje, JAV, atidarymą. 

Išleisdama B klasės akcijų, kurių kiekvienos vertė £0.001, pagal penktąjį „Equity For 
Punks“ pasiūlymo raundą nuo 2018 m. sausio iki 2018 m. lapkričio Įmonė surinko £26.2 
milijono.

2017 m. kovo 29 d. Valdyba nusprendė papildomai suskaidyti Įmonės akcinį kapitalą 
skaidant kiekvieną £0.01 vertės A klasės akciją į 10 £0.001 vertės A klasės akcijų bei 
skaidant kiekvieną £0.01 vertės B klasės akciją į 10 £0.001 vertės B klasės akcijų ir 
konvertuoti 8,383,915 naujai suskaidytų Įmonės A klasės akcijų į privilegijuotąsias C 
klasės akcijas. 2017 m. balandžio 6 d. konvertuotų A klasės akcijų savininkai pardavė 
savo privilegijuotąsias C klasės akcijas dviem JAV valdomoms privataus kapitalo 
įmonėms, TSG AIV ir TSG LL, kurios taip pat pasirašė papildomas 7,776,934 
privilegijuotąsias C klasės akcijas atitinkamai, iš visos investuodamos į Įmonę 
£102,499,990.10; dabar jos kartu iš viso valdo 16,160,849 privilegijuotąsias C klasės 
akcijas ir 891,383 varantus (tai atitinka maždaug 23.4% Įmonės išleisto akcinio kapitalo 
investicijų metu ir visiško išskaidymo pagrindu). Vėliau visi varantai buvo panaudoti ir 
konvertuoti į A klasės akcijas.

Įmonė įgyvendino pasiūlymus, pagal kuriuos 10% jos pelno kiekvienais metais po lygiai 
padalijama darbuotojams, o papildoma iki £1 milijono suma kiekvienais metais skiriama 
„BrewDog“ fondui, kuris perveda lėšas savo pasirinktoms labdaros organizacijoms; iki
šiol išmokėta £207,774.

Išskyrus pirmiau pateiktą informacija, laikotarpį, kurį apima istorinė finansinė 
informacija, ir laikotarpiu nuo 2018 m. gruodžio 31 d. ir Prospekto leidimo datos svarbių 
Įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų pokyčių neįvyko.

B8 Svarbiausia 
išankstinė 
finansinė 
informacija

Prospekte išankstinė informacija nepateikiama.

B9 Pelno prognozė Prospekte pelno prognozė nepateikiama.

B10 Kvalifikacijos 
audito 
ataskaitoje

Netaikoma. Nebuvo jokių kvalifikacijų, įtrauktų į jokią audito ataskaitą, skirtą į 
Prospektą įtrauktai istorinei finansinei informacijai.

B11 Nepakankamas 
apyvartinis 
kapitalas

Netaikoma. Įmonė mano, kad jos apyvartinis kapitalas yra pakankamas dabartiniams 
jos poreikiams, t. y. bent dvylikos mėnesių laikotarpį nuo šio dokumento datos.

C Vertybiniai popieriai

C1 Vertybinių 
popierių 
aprašymas ir 
klasė bei 
reikšmė

Šiuo Pasiūlymu siūlomi vertybiniai popieriai – tai B klasės akcijos, kurių kiekvienos vertė 
yra £0.001 (toliau – Naujosios B klasės akcijos).

C2 Valiuta Įmonės akcinį kapitalą šiuo metu sudaro £0.001 vertės A klasės akcijos, £0.001 vertės B 
klasės akcijos ir £0.001 vertės privilegijuotosios C klasės akcijos.

C3 Išleistos akcijos Šio dokumento datą yra išleistos 43,697,247 A klasės akcijos, 12,901,173 B klasės 
akcijos ir 16,160,849 privilegijuotosios C klasės akcijos (visos visiškai apmokėtos).

Maksimalus Naujųjų B klasės akcijų, kurios bus išleistos pagal šį Pasiūlymą, skaičius yra 
maždaug 280,000, jei Pasiūlymas bus visiškai pasirašytas už £7 milijonus. Jei bus 
pasiektas maksimalus £50 milijonų tikslas, bus išleistos maždaug 2,000,000 Naujosios B 
klasės akcijos. Dar 40,000 B klasės akcijų bus išleista vykdant „BrewDog Millionaire“ 
konkursą.

C4 Su vertybiniais 
popieriais 
susijusių teisių 

Naujosios B klasės akcijos bus laikomos visais atžvilgiais lygiomis viena kitai ir esamoms 
B klasės akcijoms.
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aprašymas

C5 Perdavimo 
teisių 
apribojimai

Valdyba gali vien savo nuožiūra atsisakyti registruoti bet kokį Akcijos perdavimą.

C6 Pripažinimas Naujosiomis B klasės akcijomis nebus prekiaujama jokioje reguliuojamoje rinkoje ir 
nebus teikiamas joks prašymas leisti prekiauti Naujosiomis B klasės akcijomis jokioje 
reguliuojamoje rinkoje.

C7 Dividendų 
politika

Pagal dabartinę Įmonės politika ji nemoka dividendų, o visą pelną investuoja į Įmonės 
plėtros skatinimą.

D Pavojai

D1 Svarbiausia 
informacija apie 
pagrindinius 
pavojus, 
kylančius 
Įmonei ar jos 
veiklos sričiai

Įmonė

• 2017 m. Įmonė baigė statyti alaus daryklą JAV ir pradėjo dar vienos daryklos 
statybą Australijoje, bet jos gamybos veikla JK ir Europoje yra labai koncentruota 
viename objekte Elone, todėl ilgalaikis gamybos veiklos pertraukimas (pvz., dėl gaisro 
arba protesto veiksmų) šiame objekte gali turėti neigiamos įtakos Įmonės galimybėms 
gaminti savo produktus. Tai galėtų neigiamai paveikti Įmonės veiklos rezultatus, 
finansinę būklę ir perspektyvas.

• Kai kurie arba visi „BrewDog“ barai gali prarasti licencijas prekiauti 
alkoholiniais gėrimais arba gali būti sutrumpintos jų darbo valandos dėl licencijavimo 
komisijų sprendimų atitinkamose tarybose arba miestų teritorijose, kuriose yra 
kiekvienas iš tokių barų, arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems licencines 
patalpas įvairiose jurisdikcijose, kuriose yra arba gali būti barų, kuriuose „BrewDog“ turi 
interesų. Tai gali neigiamai paveikti Įmonės veiklos rezultatus, finansinę būklę ir 
perspektyvas.

• Įmonė gali imtis tolesnių nuosavo kapitalo finansavimo veiksmų, kurie gali 
sumažinti santykinę dabartinių Akcininkų įtaką arba dėl kurių gali būti išleista vertybinių 
popierių, kurių teisės, pirmenybės teisės ir privilegijos gali būti didesnės nei 
priklausančios B klasės akcijų savininkams, todėl sumažėtų pagal šį Pasiūlymą 
pasirašytų B klasės akcijų vertė, o Įmonė gali imtis tokių veiksmų be atskiro B klasės 
akcijų savininkų sutikimo.

• Įmonė įgyvendino pasiūlymus, pagal kuriuos 10% jos pelno kiekvienais metais 
po lygiai padalijama darbuotojams, o papildoma iki £1 milijono suma per metus 
skiriama „BrewDog“ fondui, kuris padalija lėšas savo pasirinktoms labdaros 
organizacijoms. Dėl to sumažės Įmonės pelnas, kurį būtų galima išmokėti kaip 
dividendus ateityje ir reinvestuoti į Įmonę. 

 Įmonė turi sutartis su svarbiausiais savo tiekėjais ir tikisi pozityvių ir nuolatinių 
santykių su jais. Tokių sutarčių nutraukimas, jų sąlygų pakeitimas arba svarbaus tiekėjo 
pareigų, numatytų tokiose sutartyse, nevykdymas (įskaitant svarbaus tiekėjo tapimą 
nemokiu) gali turėti neigiamos įtakos Įmonės pelningumui. 

• Svarbu, kad Įmonė turėtų galimybę išlaikyti ir gerinti esamų savo produktų 
įvaizdį. Įmonės produktų įvaizdžiui ir reputacijai gali pakenkti įvairios priežastys, 
įskaitant bylinėjimąsi ir klientų arba reguliavimo institucijų skundus dėl nepakankamos 
kokybės, ligos ar kitų sveikatos problemų. Tokie nusiskundimai, net jei jie nepagrįsti, 
gali pakenkti Įmonės įvaizdžiui ir jos produktų reputacijai.

D3 Svarbiausia 
informacija apie 
pagrindines 
rizikas, 
susijusias su 
vertybiniais 
popieriais

Vertybiniai popieriai

•  „BrewDog“ akcijų vertė gali ir mažėti, ir didėti, todėl galite ir neatgauti investuotų 
lėšų. Ankstesni rezultatai ne visada padeda prognozuoti būsimus rezultatus.

• Prieš priimdami sprendimą apsvarstykite, ar investicijos jums tinka ir ar 
neinvestuojate daugiau nei galite sau leisti.
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• „BrewDog“ yra nekotiruojama įmonė, bet negalima garantuoti, kad ji netaps 
kotiruojama ir per kokį laikotarpį tai gali įvykti. Todėl kol kas mūsų akcijas galima 
parduoti tik kartą per metus (jei nėra atviro pasiūlymo) naudojantis mūsų prekybos 
platforma. Be to, kadangi dar nesame kotiruojami, dabar mums netaikomos visos 
taisyklės ir reglamentai, taikomi kotiruojamoms įmonėms.

• Pasiūlymas turi būti patvirtintas akcininkų mūsų visuotiniame metiniame akcininkų 
susirinkime. Jei mažai tikėtinu atveju nutarimai nebūtų priimti, Pasiūlymas nebus 
vykdomas. 

• Pagal dabartinę savo politiką mes nemokame dividendų, o investuojame pelną į 
tolesnį augimą. „BrewDog“ paskirsto 10% savo metinio pelno darbuotojams, be to, 
kiekvienais metais papildoma iki £1 milijono suma skiriama „BrewDog“ fondui, kuris 
padalija lėšas savo pasirinktoms labdaros organizacijoms. Todėl sumažėja Įmonės 
pelnas, kurį ji gali investuoti į veiklą. 

• Daugiau nei pusė „BrewDog“ akcijų priklauso įmonės steigėjams ir darbuotojams. 
Todėl balsuodami visuotiniuose susirinkimuose jie gali priimti net ir tokius sprendimus, 
su kuriais gali nesutikti Pasiūlymo investuotojai kaip smulkieji akcininkai. 

• Vos 22% išleistų „BrewDog“ akcijų yra privilegijuotosios C klasės akcijos, kurioms 
likvidavimo atveju teikiama didesnė pirmenybė nei A ir B klasių akcijoms, taigi B klasės 
akcijų savininkų įplaukos likvidavimo arba viso kapitalo grąžinimo atveju gali sumažėti 
arba būti lygios nuliui.

• Direktoriai turi teisę atsisakyti registruoti bet kokį akcijų perdavimą. Tokiu būdu mes 
neleidžiame stambioms alaus gamybos korporacijoms įsigyti „BrewDog“ akcijų.

• Nuolaidos ir privilegijos, kuriomis naudotis turi teisę Investuotojai, gali būti 
keičiamos (įskaitant jų panaikinimą ar pakeitimą kitomis) Įmonės sprendimu.

E Pasiūlymas

E1 Grynosios 
įplaukos iš 
Pasiūlymo

Pagal šį Pasiūlymą Įmonė nori surinkti iki £7 milijonų. Manoma, kad visos pradinės 
Pasiūlymo išlaidos sieks £500,000. Direktorių sprendimu Pasiūlymas gali būti padidintas 
iki ne didesnio kaip £50 milijonų, manoma, kad papildomos išlaidos sieks maždaug 
£100,000 kiekvieniems papildomiems £10 milijonų.

E2a Pasiūlymo 
priežastys ir 
įplaukų 
naudojimas

Direktoriai mano, kad Pasiūlymas suteiks papildomo kapitalo, padėsiančio Įmonei 
toliau augti. Įmonė ketina naudoti grynąsias Pasiūlymo įplaukas bendriesiems įmonėms 
tikslams ir konkretiems toliau nurodytiems tikslams.

Jei bus pasiektas maksimalus tikslas surinkti £50 milijonų, Įmonė stengsis finansuoti 
šiuos projektus:

Išlaidų eilutė Numatomi finansavimo poreikiai

Aludės Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje 
ir Ispanijoje

£4 milijonai

Gamybos pajėgumų didinimas Ellon 

darykloje

£1 milijonas

Atvėsinto alaus pristatymo tarnyba 

„Hop Drop“

£1 milijonas

Pradiniai „The DogHouse“ viešbučio 
Londone planai

£1 milijonas

Penki papildomi barai Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje 

£16 milijonų
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Tolesnės investicijos į „The DogHouse“ 
viešbutį, alaus daryklą ir tradicinio 
alaus muziejų Londone 

£9 milijonai

Tolesnis gamybos pajėgumų didinimas 
Ellon darykloje

£8 milijonai

JAV darykla ir renginių erdvė JAV 
miestelyje

£4 milijonai

Barai ir aludės Azijoje £6 milijonai

IŠ VISO £50 milijonų

Jei Pasiūlymo metu bus surinkta mažiau nei visa norima suma £50 milijonų, mes vis tiek 

vykdysime šiuos projektus, bet gali būti pakeisti jų prioritetai. Pirmiau projektai 

išvardyti apytiksle pirmenybės tvarka, bet ji gali būti keičiama.

E3 Pasiūlymo 
sąlygos

Pasiūlymą sudaro Įmonės B klasės akcijos, kurių kiekviena siūloma už £25.00 kainą. 
Paraiškas reikia pateikti iki 2019 m. liepos 5 d. (nebent Pasiūlymas bus baigtas anksčiau, 
pasirašius visas akcijas, arba pratęstas Direktorių sprendimu). Minimali įmoka yra 
£25.00 už vieną Naująją B klasės akciją. Maksimali įmoka teikiant paraišką internetu yra 
£4,975 už 199 Naująsias B klasės akcijos. Maksimali įmokos riba netaikoma, kai 
investuojama čekiu su spausdinta paraiškos forma. Iki Naujųjų B klasės akcijų išleidimo 
įmokų lėšos bus saugomos Gavėjo agento banke, sąskaitoje be palūkanų.

E4 Bet kokių 
emisijai svarbių 
interesų 
aprašymas

Netaikoma. Emisijai svarbių interesų nėra.

E5 Vertybinius 
popierius 
parduodančių 
asmenų vardai 
ir pavardės

Netaikoma. Joks asmuo neparduoda Įmonės vertybinių popierių.

E6 Nedelsiant 
įvyksiančio 
santykinės 
esamų 
akcininkų 
turimos dalies 
sumažėjimo 
dydis ir 
procentas

Jei visas Pasiūlymas bus pasirašytas ir bus pasiektas pradinis £7 milijonų tikslas, pagal jį 
bus išleista maždaug 280,000 B klasės akcijų, o dar 40,000 akcijų bus išleista vardine 
verte „BrewDog Millionaire“ konkurso laimėtojui. Taigi pagal Pasiūlymą išleistos 
Naujosios B klasės akcijos ir šios papildomos akcijos sudarys maždaug 0.44% visų Akcijų, 
išleistų uždarant Pasiūlymą, jei Pasiūlymas bus visiškai pasirašytas (bet nepadidintas). 

Jei bus pasiektas maksimalus £50 milijonų tikslas, bus išleista maždaug 2,000,000 
Naujųjų B klasės akcijų ir 40,000 papildomų „BrewDog Millionaire“ akcijų, kaip 
nurodyta pirmiau, kartu jos sudarys 2.73% visų Akcijų, išleistų uždarant Pasiūlymą.

E7 Investuotojams 
tenkančios 
išlaidos

Netaikoma. Įmonė nereikalaus iš investuotojų atlyginti jokių su Pasiūlymu susijusių 
išlaidų.




