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BREWDOG PLC
RESUMO
5 de abril de 2019

Os resumos são constituídos por exigências de divulgação conhecidas como "Elementos". Estes Elementos são 
numerados nas Secções de A a E.

Este resumo contém todos os Elementos que devem constar, obrigatoriamente, num resumo para este tipo de valores 
mobiliários e de emitente. Os títulos são emitidos de acordo com o prospeto (constituído por este resumo, pela Nota 

de Valores Mobiliários e pelo Documento de Registo) emitidos pela BrewDog plc (o "Prospeto") que contém a oferta 
de subscrição ("Oferta") de Ações B, de 0,001 GBP cada na Empresa ("Ações B Novas"). Não é obrigatório abordar 

alguns dos Elementos, pelo que poderão existir lacunas na sequência numérica dos Elementos.

Apesar de poder ser exigida a inclusão de um Elemento neste resumo, é possível que não possa ser dada qualquer 
informação relevante em relação a esse mesmo Elemento. Nesses casos específicos, será incluída uma breve descrição 
do Elemento, juntamente com a devida declaração "Não aplicável".

A Introdução e advertências

A1 Advertência Este resumo deverá ser lido como uma introdução ao Prospeto. Qualquer decisão de 
investir em valores mobiliários deve ser baseada, por parte do investidor, na 
consideração do Prospeto como um todo. Em caso de queixa judicial referente à 
informação constante no Prospeto, o investidor queixoso deverá, de acordo com a 
legislação dos Estados-Membros, suportar os custos de tradução do referido 
documento antes do inicio dos procedimentos judiciais. A responsabilidade civil será 
atribuída apenas a quem elaborou o resumo, incluindo qualquer tradução do mesmo, 
mas só se o resumo for enganador, impreciso ou incoerente quando lido em conjunto 
com outras partes do Prospeto ou não fornecer, quando lido em conjunto com as 
outras partes do Prospeto, as principais informações de forma a auxiliar os 
investidores, ao considerarem a possibilidade de investimento em tais valores 
mobiliários.

A2 Consentimento 
de intermediação

A Empresa e os Diretores consentem na utilização do Prospeto e aceitam a 
responsabilidade pelo seu conteúdo no que diz respeito a uma subsequente revenda 
ou colocação final de valores mobiliários por intermediários financeiros, desde a data 
do Prospeto até à data final da Oferta, prevista para 5 de julho de 2019 (ou antes se a 
subscrição for feita pela totalidade ou posteriormente se prolongada a critério dos 
Diretores). Não existe qualquer restrição a este consentimento.

No caso de ser feita uma oferta por um intermediário financeiro, os intermediários 
financeiros devem prestar aos investidores informações sobre os termos e condições 
da Oferta no momento em que lhes apresentarem a referida Oferta.

B Emitente

B1 Denominação 
jurídica e
comercial

BrewDog plc (a "Empresa" ou "BrewDog").

B2 Domicilio / Forma 
jurídica / 
Legislação / País 
de constituição

A empresa é uma sociedade anónima, registada na Escócia, com número de registo 
SC311560. A legislação principal sob a qual a Empresa opera é a Lei das Sociedades 
Anónimas de 2006 (a "Lei") e os seus regulamentos.

B3 Fatores-chave 
das atuais 
operações da 
Empresa e 
principais 
atividades

A BrewDog tem sido um dos fabricantes de produtos alimentares de mais rápido 
crescimento nos últimos sete anos no Reino Unido. É, principalmente, produtora de 
cervejas artesanais mas também explora cerca de 75 bares no Reino Unido e a nível 
internacional (que incluem a exploração de franchisings) e um hotel de cervejas 
artesanais. Ao longo dos últimos cinco anos, os lucros da BrewDog cresceram a uma 
média anual de 66,56% e, desde 2009, a Empresa e a sua subsidiária norte-americana 
BrewDog USA Inc. angariaram mais de 67 milhões de GBP através das suas ofertas de 
emissões das Equity for Punks através de crowdfunding e de emissões de títulos, 
igualmente através de crowdfunding. 
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Em abril de 2017, num negócio no valor de 213 milhões de GBP, a TSG Consumer 
Partners (através de duas sociedades registadas nas Ilhas Caimão) adquiriu 
aproximadamente 23,5% da Empresa (com base no número de ações emitidas nessa 
altura), com 100 milhões de GBP de receitas a entrarem no negócio para expansão 
contínua e saldo para criação de liquidez antecipada para os acionistas. A transação 
valorizou a Empresa em mil milhões de GBP e foi projetada para fornecer capital de 
longo prazo, com um horizonte temporal de 7 anos.

B4a Novas e 
significativas 
tendências que 
afetam a 
Empresa e a sua 
indústria

O número de bares no Reino Unido tem diminuído de forma constante ao longo dos 
últimos anos e os britânicos estão a consumir menos bebidas alcoólicas. No entanto, a 
indústria da cerveja artesanal tem crescido rapidamente nos últimos anos, já que este 
tipo de cerveja está a tornar-se cada vez mais popular no Reino Unido e no resto do 
mundo. No Reino Unido, são cada vez mais os bares que vendem cervejas artesanais e 
o número de fábricas de cerveja aumentou significativamente, a um ritmo de uma a 
cada três dias1. Devido à crescente popularidade da cerveja artesanal e a um 
crescimento superior ao da indústria cervejeira geral, várias das maiores cervejeiras 
multinacionais começaram a adquirir cervejarias artesanais para ter uma quota neste 
mercado em crescimento. Apesar do forte crescimento dos negócios da Empresa e do 
mercado das cervejas artesanais como um todo nos últimos sete anos, não há garantias 
de que tal assim continue.

B5 Descrição do 
Grupo

A Empresa é a principal empresa comercial do Grupo e possui sete subsidiárias no Reino 
Unido, a BrewDog Retail Limited, que é a empresa exploradora dos bares do Grupo no 
Reino Unido, a Lone Wolf Spirits Limited, que é a empresa gestora das operações de 
destilaria de uísque, gin e vodca do Grupo, a BrewDog Admin Limited, que está inativa, 
a BrewDog International Limited, que é a sociedade de controlo do negócio 
internacional de bares, a Draft House Holding Limited, que é a sociedade de controlo 
do negócio de um bar de cerveja artesanal no Reino Unido, a Overworks Limited, que 
está inativa e a Hawkes Cider Limited, que é um negócio de produção de cidra, 
adquirido pela Empresa em abril de 2018. 

A Enpresa tem duas subsidiárias nos Estados Unidos, a BrewDog USA Inc e a BrewDog 
Media Inc, uma subsidiária na Austrália, a BrewDog Group Australia Pty Ltd, uma 
subsidiária na Bélgica, a BrewDog Belgium SPRL, uma subsidiária no Brasil, a BrewDog 
do Brasil Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda, uma subsidiária na Alemanha, a 
BrewDog GmbH, uma subsidiária em Hong Kong, a Brewdog Group HK Limited, uma 
subsidiária na Coreia do Sul detida a 70%, a Brewdog Bar Korea, e uma subsidiária em 
Espanha, a BD Casanova SL. 

B6 Acionistas 
Relevantes / 
Diferentes 
direitos de voto / 
Controlo

Todos os Acionistas têm o mesmo direito de voto em relação ao capital social atual da 
Empresa. 

À data de 4 de abril de 2019, a TSG Consumer Partners, através de duas sociedades 
limitadas registadas nas Ilhas Caimão, detinha 16 160 849 Ações C Preferenciais e 891 
383 Ações A (representando cerca de 23,4% do capital social emitido da Empresa). 

À data de 4 de abril de 2019, os seguintes membros-chave da administração da 
Empresa detinham, no total, Ações A que representavam cerca de 52,58% do total das 
Ações emitidas, da seguinte forma:

Acionista Número de Ações A 
detidas

Percentagem do capital 
social emitido*

James Watt 18 004 237 24,74%

Martin Dickie 15 744 233 21,64%

Charles Keith Greggor* 3 822 039 5,25%
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Neil Simpson 597 736 0,82%

Allison Green 45 450 0,06%

David McDowall 45 450 0,06%

Frances Jack - -

James O’Hara - -

Jason Keith Marshall - -

Andy Shaw - -

* Através das empresas Griffin Group LLC e Kelso Ventures LLC

B7 Informações 
financeiras 
selecionadas e 
declaração de 
quaisquer 
alterações 
significativas

As contas anuais da Empresa para os exercícios terminados a 31 de dezembro de 2016, 
2017 e 2018 foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro (IFRS). 

A tabela seguinte apresenta algumas informações históricas importantes do Grupo:

Auditoria ao 
exercício 
encerrado em 
31 de 
dezembro de 
2018

Auditoria ao 
exercício 
encerrado em 
31 de 
dezembro de 
2017

Auditoria ao 
exercício 
encerrado em 
31 de dezembro 
de 2016

Demonstração consolidada dos resultados

‘000 GBP ‘000 GBP ‘000 GBP

Receitas brutas 171 619 110 870 71 850 

Custo das vendas + Impostos (113 878) (73 244) (47 075)

Lucro bruto 57 741 37 626 24 775

Resultado operacional 832 2 704 4377

(Perdas)/Lucros depois de impostos (1493) 870 3169

Balanço consolidado

Ativos fixos 141 493 82 527 62 267

Ativos atuais 91 706 120 697 24 340

Passivos correntes 46 743 29 933 30 408

Passivos não correntes 21 462 26 468 18 594

Ativos líquidos 164 994 146 823 37 605

Fluxos de caixa consolidados

Entradas/(saídas) líquidas em caixa 

das atividades de exploração 

(6029) 4865 2265

Saídas líquidas em caixa para 

atividades de investimento

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

Fluxo de caixa líquido para 

atividades financeiras

13 717 105 690 22 420

(Decréscimo)/crescimento liquido 

em dinheiro

(49 520) 85 339 (556)

Caixa e equivalente em caixa no 

fim do exercício

38 978 88 498 3159
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As receitas do Grupo subiram de 44 730 000 GBP à data de 1 de janeiro de 2016 para 
171 619 000 GBP à data de 31 de dezembro de 2018. O lucro bruto aumentou de 16 
954 000 GBP à data de 1 de janeiro de 2016 para 57 741 000 GBP à data de 31 de 
dezembro de 2018. Os ativos líquidos aumentaram de 26 806 000 GBP à data de 1 de 
janeiro de 2016 para 164 994 000 GBP à data de 31 de dezembro de 2018.

O fator principal que conduziu a estes aumentos em 2017 e 2018 foi o crescimento 
contínuo do negócio no Reino Unido.

Também angariámos mais de 66 milhões de GBP de capital obtido através de 
crowdfunding e de emissões de mini obrigações desde a incorporação, o que aumentou 
significativamente os nossos ativos líquidos e permitiu o investimento na expansão do 
negócio, incluindo a abertura da nova cervejeira nos EUA em Columbus, Ohio. 

Como resultado das emissões de ações de acordo com a quinta ronda da oferta Equity 
For Punks entre janeiro de 2018 e novembro de 2018, a Empresa angariou 26,2 milhões 
de GBP através da emissão de Ações B a 0,001 GBP cada.

A 29 de março de 2017, o Conselho decidiu que o capital social da Empresa seria 
subdividido do seguinte modo: cada Ação A de 0,01 GBP seria dividida em 10 Ações A 
de 0,001 GBP, cada Ação B de 0,01 GBP seria dividida em 10 Ações B de 0,001 GBP, e 8 
383 915 das Ações A assim recém-subdivididas foram convertidas em Ações C 
Preferenciais. A 6 de abril de 2017, os titulares das Ações A convertidas venderam as 
suas Ações C Preferenciais a duas sociedades de capital privado de gestão norte-
americana, a TSG AIV e a TSG LL, que subscreveram mais 7 776 934 Ações C 
Preferenciais adicionais respetivamente, investindo um total de 102 499 990,10 GBP 
na Empresa, ficaram a deter um total de 16 160 849 Ações C Preferenciais e 891 383 
warrants (equivalentes a cerca de 23,4% do capital social emitido da Empresa nessa 
altura de investimento e numa base totalmente diluída). Os warrants foram 
subsequentemente exercidos na totalidade e convertidos em Ações A.

A Empresa implementou propostas segundo as quais 10% dos lucros são distribuídos 
uniformemente entre os colaboradores todos os anos e um montante adicional de até 
1 milhão de GBP é doado anualmente à BrewDog Foundation, que doará este valor a 
instituições beneficentes por ela selecionadas, com 207 774 GBP atribuídos até à data.

Salvo o acima estabelecido relativo ao período abrangido pelas informações financeiras 
históricas e no período entre 31 de dezembro de 2018 e a data de publicação do 
Prospeto, não houve qualquer mudança significativa aos resultados das condições 
financeiras e resultados operacionais da Empresa.

B8 Importantes 
informações 
financeiras pro 
forma

O Prospeto não inclui nenhuma informação pro forma.

B9 Previsão de lucro O Prospeto não inclui previsões de lucro.

B10 Qualificações no 
relatório de 
auditoria

Não aplicável Não foram incluídas quaisquer qualificações em qualquer relatório de 
auditoria sobre o histórico de informação financeira constante no Prospeto.

B11 Insuficiência de 
fundo de maneio

Não aplicável A Empresa considera que o seu capital circulante é suficiente para as 
necessidades do presente, isto é, pelo menos, para o período de doze meses a partir 
da data deste documento.

C Valores mobiliários

C1 Descrição, classe
dos valores 
mobiliários e 
autoridade

Os valores mobiliários que estão em comercialização nos termos da Oferta são 
Ações B a 0,001 GBP cada ("Ações B Novas").
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C2 Moeda Atualmente, o capital social da Empresa inclui Ações A de £0,001 cada, Ações B de 
£0,001 cada e Ações C Preferenciais de £0,001 cada.

C3 Ações em 
emissão

À data deste documento estão em emissão 43 697 247 Ações A, 12 901 173 Ações B e 
16 160 849 Ações C Preferenciais (realizadas na íntegra).

O número máximo de Ações B Novas a serem emitidas no âmbito da Oferta é de, 
aproximadamente, 280 000 se a Oferta for totalmente subscrita a 7 milhões de GBP. Se 
o objetivo total de 50 milhões de GBP for alcançado, serão emitidas cerca de 2 000 000 
Ações B Novas. Serão emitidas 40 000 Ações B adicionais no âmbito do concurso 
BrewDog Millionaire.

C4 Descrição dos 
direitos inerentes 
aos valores 
mobiliários

As Ações B Novas ficarão ao mesmo nível em todos os aspetos com as demais e com as 
ações B existentes.

C5 Restrições à 
transferência

A Administração pode, à sua exclusiva discrição, recusar registar qualquer transferência 
de uma Ação.

C6 Admissão As Ações B Novas não serão negociadas em qualquer mercado regulamentado nem 
serão objeto de qualquer pedido de admissão à negociação em nenhum mercado 
regulamentado.

C7 Política de 
dividendos

É política atual da Empresa não pagar quaisquer dividendos, mas sim reinvestir os 
lucros para impulsionar o crescimento da Empresa.

D Riscos

D1 Informações-
chave sobre os 
principais riscos 
específicos para a 
Empresa ou para 
a sua indústria

A Empresa

• Embora a Empresa tenha concluído a construção de uma cervejeira nos EUA 
em 2017 e tenha iniciado a construção de uma nova unidade na Austrália, o seu negócio 
de produção de cerveja no Reino Unido e na Europa está concentrado, na quase 
totalidade, numa unidade em Ellon. Isto significa que uma interrupção prolongada da 
atividade de produção de cerveja (devido, por exemplo, a um incêndio ou ação 
industrial) na unidade de produção poderia ter um efeito negativo na capacidade da 
Empresa em continuar a produzir. Este facto poderia ter um efeito negativo nos 
resultados operacionais, na condição financeira e no futuro da Empresa.

• Alguns ou todos os bares da BrewDog poderiam perder as licenças para 
venderem bebidas alcoólicas ou sofrerem uma redução dos horários de funcionamento 
como resultado de inspeções das entidades de licenciamento nas respetivas áreas onde 
cada um dos bares está localizado, ou como resultado de quaisquer alterações na 
legislação que regula as instalações licenciadas nas diversas jurisdições onde existam 
bares nos quais a BrewDog poderá ter interesse ou estar a explorar. Este facto poderia 
ter um efeito negativo nos resultados operacionais, na condição financeira e no futuro 
da Empresa.

• A Empresa poderá realizar novos financiamentos de capital que podem ser 
diluídos pelos Acionistas existentes ou resultar numa emissão de valores mobiliários 
cujos direitos, preferências e privilégios sejam superiores aos dos titulares de Ações B, 
reduzindo o valor das Ações B subscritas no âmbito da Oferta e a Empresa pode tomar 
as referidas medidas sem o consentimento específico dos detentores de Ações B.

• A Empresa implementou propostas segundo as quais 10% dos lucros são 
distribuídos uniformemente entre os colaboradores todos os anos e um montante 
adicional de até 1 milhão de GBP é doado anualmente à BrewDog Foundation, que 
distribuirá este valor por instituições beneficentes por ela selecionadas. Como tal, a 
Empresa terá lucros reduzidos para pagar dividendos no futuro e reinvestir na Empresa. 

 A Empresa possui contratos com os seus principais fornecedores e depende 
de relações positivas e continuadas com estes. A rescisão desses contratos, alterações 
dos respetivos termos ou a falha de um dos principais fornecedores em cumprir com as 
suas obrigações nos termos desses acordos (incluindo a hipótese de um desses 
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fornecedores principais ficar insolvente) poderia ter um efeito negativo sobre a 

rentabilidade da Empresa.

• É importante que a Empresa tenha a capacidade de manter e melhorar a 
imagem dos produtos existentes. A imagem e a reputação dos produtos da Empresa 
podem ser afetadas por várias razões, incluindo litígios, reclamações de clientes / 
órgãos reguladores resultantes de falhas de qualidade, doenças ou outros problemas 
de saúde. Tais preocupações, mesmo que infundadas, podem ser prejudiciais para a 
imagem da Empresa e a reputação dos seus produtos.

D3 Informações-
chave sobre os 
principais riscos 
específicos dos 
valores 
mobiliários

Os valores mobiliários

•  O valor das ações da BrewDog tanto pode descer como subir e, se investir, poderá 
não recuperar o valor do seu investimento. Desempenhos passados não são 
necessariamente garantia de desempenhos futuros.

• Antes de tomar uma decisão, pondere se este é um investimento adequado para si 
e não invista mais do que pode.

• A BrewDog é uma empresa não cotada, podendo não existir garantias de que virá a 
ser cotada ou em que horizonte temporal tal poderá acontecer. Como tal e por 
enquanto, as nossas ações só podem ser vendidas uma vez por ano (desde que não 
tenhamos uma oferta em aberto) através da nossa plataforma de negociação. Além 
disso, uma vez que ainda não estamos cotados em bolsa de valores, não estamos 
atualmente sujeitos a todas as regras e regulamentos aplicados às empresas cotadas.

• A Oferta está dependente da aprovação dos Acionistas na nossa AGA. No caso 
improvável das resoluções não serem aprovadas, a Oferta não avançará. 

• É nossa política atual não pagar quaisquer dividendos, mas sim reinvestir os lucros 
para impulsionar ainda mais o crescimento. A BrewDog distribui 10% dos lucros anuais 
uniformemente entre os colaboradores e um montante adicional de até 1 milhão de 
GBP é doado anualmente à BrewDog Foundation, a ser distribuído por instituições 
beneficentes por ela selecionadas. Como tal, a Empresa terá lucros reduzidos que serão 
reinvestidos no negócio. 

• Mais de metade das ações da BrewDog são propriedade dos nossos fundadores e 
dos colaboradores. Como tal, estes podem aprovar decisões nas assembleias gerais, 
mesmo que os investidores da Oferta, enquanto acionistas minoritários, possam 
discordar. 

• Mais de 22% das ações emitidas da BrewDog são Ações C Preferenciais com 
preferência de liquidação sobre as Ações A e as Ações B, ou seja, o direito dos Acionistas 
de Ações B aos lucros de uma liquidação ou de um retorno de capital total pode ser 
reduzido ou nulo.

• Os Diretores têm o direito de recusar registar qualquer transferência de ações. Isto 
significa que podemos evitar que empresas de cerveja multinacionais comprem ações 
da BrewDog.

• Os descontos e outros benefícios aos quais os investidores tenham direito podem 
ser alterados (incluindo serem removidos ou substituídos) a critério da Empresa, 
periodicamente.

E Oferta

E1 Receitas liquidas 
da Oferta

A Empresa propõe-se angariar até 7 milhões de GBP com a subscrição desta Oferta. O 
total das despesas iniciais desta Oferta prevê.se que seja de 500 000 GBP. A Oferta 
pode ser aumentada a critério dos Diretores até ao máximo de 50 milhões de GBP e 
prevê-se que as despesas sejam aproximadamente de mais 100 000 GBP por cada 10 
milhões de GBP adicionais angariados.
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E2a Razões para a 
Oferta e 
aplicação da 
receita

Os Diretores acreditam que a Oferta proporcionará capital adicional para apoiar o 
crescimento continuado da Empresa. A Empresa pretende utilizar as receitas líquidas 
da Oferta para objetivos empresariais em geral e, mais especificamente, conforme 
definidos a seguir.

Se o objetivo total de 50 milhões de GBP for alcançado, a Empresa irá procurar financiar 
os seguintes projetos:

Custo Principal Financiamento necessário estimado

Brewpubs em França, Alemanha, Itália e 
Espanha

4 milhões GBP

Aumento da capacidade de produção 

em Ellon

1 milhão GBP

Serviço de entrega de cerveja gelada 

"Hop Drop"

1 milhão GBP

Planeamento inicial para o hotel The 
DogHouse, em Londres

1 milhão GBP

Cinco bares adicionais em França, 
Alemanha, Itália e Espanha 

16 milhões GBP

Investimento posterior no The 
DogHouse Hotel e no Brewery & Craft 
Beer Museum em Londres 

9 milhões GBP

Aumento adicional da capacidade de 
produção em Ellon

8 milhões GBP

Destilaria nos EUA e espaço para 
eventos no complexo norte-americano

4 milhões GBP

Bares e Brewpubs na Ásia 6 milhões GBP

TOTAL 50 milhões GBP

Se a Oferta angariar menos do que o nosso objetivo total de 50 milhões de GBP, 

continuaremos a avançar com estes projetos mas estes poderão ser alterados na 

ordem de prioridade. Os projetos supra listados estão sensivelmente por ordem de 

prioridade mas tal poderá ser alterado.

E3 Termos e 
condições da 
Oferta

A Oferta é composta por Ações B da Empresa, ao preço de 25,00 GBP cada. Os pedidos 
de subscrição devem ser submetidos até 5 de julho de 2019 (exceto se a subscrição da 
Oferta terminar antecipadamente devido a subscrição pela totalidade ou for 
prolongada a critério dos Diretores). O montante mínimo de subscrição é de 25,00 GBP 
por uma Ação B Nova. O montante máximo de subscrição online é de 4975 GBP por 
199 Ações B Novas. Não existe montante máximo de subscrição se o investimento for 
feito por cheque com Formulário de Subscrição. Enquanto se aguarda a emissão das 
Ações B Novas, os montantes de subscrição serão depositados pelo Agente de 
Recebimento numa conta não remunerada.

E4 Descrição de 
qualquer 
interesse que 
seja relevante 
para a emissão

Não aplicável Não existem interesses relevantes para a emissão.
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5 de abril de 2019

E5 Nome dos 
envolvidos na 
venda dos valores 
mobiliários

Não aplicável Não há pessoas envolvidas na venda dos valores mobiliários na Empresa.

E6 Montante e 
percentagem de 
diluição imediata

Serão emitidas aproximadamente 280 000 Ações B de acordo com a Oferta se 
totalmente subscritas no seu objetivo inicial de 7 milhões de GBP, juntamente com 40 
000 adicionais a serem emitidas ao valor nominal para o vencedor do concurso 
BrewDog Millionaire. As Ações B Novas emitidas ao abrigo da Oferta e as ações 
adicionais representariam então cerca de 0,44% das Ações totais emitidas na altura do 
fecho da Oferta, se a Oferta for totalmente subscrita (mas não aumentada). 

Se o objetivo total de 50 milhões de GBP for alcançado, serão emitidas cerca de 2 000 
000 de Ações B Novas, juntamente com 40 000 ações adicionais referentes ao BrewDog 
Millionaire tal como referido acima, representando um total de 2,73% das Ações totais 
em emissão na altura do fecho da Oferta.

E7 Despesas 
cobradas ao 
investidor

Não aplicável. A Empresa não cobrará quaisquer despesas ao investidor no que diz 
respeito à Oferta.




