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BREWDOG PLC
SÚHRN
5. apríla 2019

Súhrny sú vypracované podľa požiadaviek na poskytovanie informácií známych ako „prvky“. Tieto prvky sú očíslované 
v oddieloch A až E.

Tento súhrn obsahuje všetky prvky, ktoré musia byť zahrnuté do súhrnu pre tento druh cenných papierov a tento typ 
emitenta. Cenné papiere sú vydávané na základe prospektu (ktorý tvorí tento súhrn, správa o cenných papieroch 
a doklad o registrácii), ktorý vydáva spoločnosť BrewDog plc („prospekt“) a obsahuje ponuku na upísanie („ponuka“) 
akcií typu B v hodnote 0,001 GBP za akciu („nové akcie typu B“) v spoločnosti. Niektoré prvky nemusia byť adresované 
a v dôsledku toho môžu byť v poradí číslovania prvkov medzery.

Hoci sa môže vyžadovať vloženie prvku do tohto súhrnu, je možné, že ohľadom tohto prvku nemôžu byť uvedené žiadne 
relevantné informácie. V takýchto prípadoch sa uvedie krátky popis prvku spolu s príslušnou poznámkou „Neuvádza sa“.

A Úvod a upozornenia

A1 Upozornenie Tento súhrn by sa mal čítať ako úvod k prospektu. Akékoľvek rozhodnutie investovať 
do cenných papierov by sa malo zakladať na investorovom zvážení prospektu ako celku. 
Ak bude na súd podaná žaloba vo vzťahu k informáciám obsiahnutým v prospekte, 
žalujúci investor by mohol, podľa vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, 
znášať náklady spojené s prekladom prospektu pred začatím súdneho konania. 
Zodpovednosť za škodu znášajú iba osoby, ktoré predložili súhrn, vrátane jeho 
prekladu, ale to len vtedy, ak je súhrn zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný pri 
jeho čítaní spolu s ostatnými časťami prospektu alebo ak pri jeho čítaní spolu 
s ostatnými časťami prospektu neposkytuje kľúčové informácie, aby pomohol 
investorom pri zvažovaní, či investovať do týchto cenných papierov.

A2 Súhlas pre 
sprostredkovate
ľov

Spoločnosť a riaditelia súhlasia s použitím prospektu a prijímajú zodpovednosť za obsah 
prospektu s ohľadom na neskorší spätný odpredaj alebo konečné umiestnenie cenných 
papierov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov odo dňa zverejnenia 
prospektu do konečného termínu ponuky, ktorej ukončenie sa očakáva 5. júla 2019 
(alebo skôr, v prípade plného upísania, alebo neskôr, ak je predĺžená na základe 
rozhodnutia riaditeľov). K tomuto súhlasu nie sú pripojené žiadne podmienky.

V prípade, že ponuku urobí finančný sprostredkovateľ, finanční sprostredkovatelia 
musia poskytnúť investorovi informácie o zmluvných podmienkach ponuky v čase, 
kedy ponuku predstavujú investorom.

B Emitent

B1 Právny a
obchodný názov

BrewDog plc („spoločnosť“ alebo „BrewDog“).

B2 Sídlo/právna 
forma/právny 
predpis/krajina 
registrácie

Spoločnosť je akciová spoločnosť registrovaná v Škótsku pod registračným číslom 
SC311560. Hlavným právnym predpisom, podľa ktorého spoločnosť pôsobí, je zákon 
o spoločnostiach z roku 2006 („zákon“) a nariadenia prijaté na jeho základe.

B3 Kľúčové faktory
bežných a 
základných 
činností 
spoločnosti

BrewDog je jedným z najrýchlejšie rastúcich výrobcov potravín a nápojov v Spojenom 
kráľovstve za posledných sedem rokov. Vyrába predovšetkým sládok pre tradičné pivá, 
ale prevádzkuje tiež asi 75 barov v Spojenom kráľovstve a medzinárodne (vrátane tých, 
ktoré sú prevádzkované na základe koncesie) a jedného tradičného pivného hotela. Za 
posledných päť rokov rástli výnosy spoločnosti BrewDog priemerne ročne o 66,56 % 
a od roku 2009 spoločnosť a jej americká dcérska spoločnosť BrewDog USA Inc. vzrástli 
o 67 miliónov GBP prostredníctvom ponuky crowdfunding svojho fondu Equity for 
Punks a crowdfundovaných emisií dlhopisov. 

V apríli 2017 získala spoločnosť TSG Consumer Partners, za dohodnutú cenu 213 mil. 
GBP, (prostredníctvom dvoch partnerov registrovaných na Kajmanských ostrovoch) 
približne 23,5 % spoločnosti (na základe počtu v tom čase vydaných akcií), s výnosom 
100 mil. GBP, ktoré sú investované do podniku na pokračovanie expanzie a na 
vytvorenie rýchlejšej likvidity akcionárov. Transakcia ocenila spoločnosť na podnikovú 



2

                                                          
1 https://www.ft.com/content/9397c49c-88c1-11e6-8cb7-e7ada1d123b1

hodnotu 1 mld. GBP a jej cieľom je poskytovať dlhodobý kapitál so 7-ročným časovým 
horizontom.

B4a Nedávne 
významné 
trendy 
ovplyvňujúce 
spoločnosť a jej 
odvetvie

Hoci počet pubov v Spojenom kráľovstve v priebehu posledných rokov postupne klesal 
a Briti konzumujú menej alkoholu, odvetvie tradičných pív za posledných niekoľko 
rokov prudko vzrástlo, pretože tradičné pivá sú v Spojenom kráľovstve a na globálnej 
úrovni stále viac obľúbené. V Spojenom kráľovstve má tradičné pivá na sklade stále viac 
pubov a počet pivovarov sa výrazne zvýšil. Miera hláseného nárastu bola jeden pub za 
tri dni1. Vzhľadom na rastúcu obľúbenosť tradičného piva a jeho rýchlejší rast než rast 
pivárskeho sektora, získalo mnoho veľkých nadnárodných pivárskych spoločností 
tradičné pivovary v snahe podieľať sa na tomto rastúcom trhu. Napriek silnému rastu 
činnosti spoločnosti a trhu tradičných pív ako celku za posledných sedem rokov nie je 
isté, či to bude pokračovať.

B5 Popis skupiny Spoločnosť je hlavnou obchodnou spoločnosťou skupiny a má sedem britských 
dcérskych spoločností v úplnom vlastníctve: spoločnosť BrewDog Retail Limited, ktorá 
je prevádzkovou spoločnosťou britských barov skupiny, spoločnosť Lone Wolf Spirits 
Limited, ktorá je prevádzkovou spoločnosťou čo sa týka destilačných činností whisky, 
ginu a vodky skupiny, spoločnosť BrewDog Admin Limited, ktorá je nečinná, spoločnosť
BrewDog International Limited, ktorá je holdingovou spoločnosťou pre oblasť 
medzinárodných barov, spoločnosť Draft House Holding Limited, ktorá je holdingovou 
spoločnosťou pre oblasť britských tradičných pív, spoločnosť Overworks Limited, ktorá 
je nečinná, a spoločnosť Hawkes Cider Limited, ktorá sa zaoberá výrobou jablčného 
muštu a ktorú spoločnosť získala v apríli 2018. 

Spoločnosť má dve americké dcérske spoločnosti: BrewDog USA Inc a BrewDog Media 
Inc, austrálsku dcérsku spoločnosť BrewDog Group Australia Pty Ltd, belgickú dcérsku 
spoločnosť BrewDog Belgium SPRL, brazílsku dcérsku spoločnosť BrewDog do Brasil 
Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda, nemeckú dcérsku spoločnosť BrewDog GmbH, 
hongkonskú dcérsku spoločnosť Brewdog Group HK Limited, vlastní 70 % juhokórejskej 
dcérskej spoločnosti Brewdog Bar Korea, španielsku dcérsku spoločnosť BD Casanova 
SL. 

B6 Dôležití 
akcionári/rôzne 
hlasovacie 
práva/kontrola

Všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie práva vzhľadom na existujúci akciový kapitál 
spoločnosti. 

K 4. aprílu 2019 mala spoločnosť TSG Consumer Partners, prostredníctvom dvoch 
spoločností s ručením obmedzeným registrovaným na Kajmanských ostrovoch, v držbe 
16 160 849 prednostných akcií typu C a 891 383 akcií typu A (čo predstavuje približne 
23,4 % emitovaného akciového kapitálu spoločnosti). 

K 4. aprílu 2019 majú nasledujúci kľúčoví členovia manažmentu spoločnosti v držbe, v 
súhrne, akcie typu A predstavujúce približne 52,58 % celkových emitovaných akcií:

Akcionár Počet držaných akcií typu 
A

Percento emitovaného 
akciového kapitálu*

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 %
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Frances Jack - -

James O’Hara - -

Jason Keith Marshall - -

Andy Shaw - -

* V držbe prostredníctvom spoločností Griffin Group LLC a Kelso Ventures LLC

B7 Vybrané 
finančné údaje a 
výkazy o 
všetkých 
podstatných 
zmenách

Ročné účtovné závierky spoločnosti za roky končiace 31. decembra 2016, 2017 a 2018 
boli vypracované v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo 
(IFRS). 

V tabuľke nižšie sú uvedené niektoré kľúčové údaje z minulých období Skupiny:

Auditovaný rok 
k 31. decembru 
2018

Auditovaný rok 
k 31. decembru 
2017

Auditovaný rok 
k 31. decembru 
2016

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

‘000 GBP ‘000 GBP ‘000 GBP

Hrubý príjem 171 619 110 870 71 850 

Náklady na predaj + dane (113 878) (73 244) (47 075)

Hrubý zisk 57 741 37 626 24 775

Prevádzkový zisk 832 2 704 4 377

(Strata)/Zisk po zdanení (1 493) 870 3 169

Konsolidovaná súvaha

Základné imanie 141 493 82 527 62 267

Obežný majetok 91 706 120 697 24 340

Krátkodobé záväzky 46 743 29 933 30 408

Dlhodobé záväzky 21 462 26 468 18 594

Čisté aktíva 164 994 146 823 37 605

Konsolidované peňažné toky

Čistý peňažný príjem/(výdaj) z 

prevádzkových činností 

(6 029) 4 865 2 265

Čistý peňažný úbytok použitý pri 

investičných činnostiach

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

Čistý peňažný tok použitý pri 

finančných činnostiach

13 717 105 690 22 420

Čistý (pokles)/rast v peňažných 

prostriedkoch

(49 520) 85 339 (556)

Peňažné prostriedky a peňažné 

ekvivalenty na konci roka

38 978 88 498 3 159

Výnosy Skupiny vzrástli z 44 730 000 GBP k 1. januáru 2016 na 171 619 000 GBP k 31. 
decembru 2018. Hrubý zisk sa zvýšil zo 16 954 000 GBP k 1. januáru 2016 na 57 741 000 
k 31. decembru 2018. Čisté aktíva sa zvýšili z 26 806 000 GBP k 1. januáru 2016 na 164 
994 000 GBP k 31. decembru 2018.

Kľúčovým faktorom pri riadení týchto nárastov v rokoch 2017 a 2018 bol pokračujúci 
rast britských podnikov.
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Od začlenenia spoločností sme tiež získali viac ako 66 mil. GBP z objemu kolektívne 
financovaného (crowdfundovaného) čistého majetku a emisií mini-dlhopisov, čo 
výrazne zvýšilo naše čisté aktíva a umožnilo nám investovať do rozšírenia podnikania 
vrátane otvorenia nášho amerického pivovaru v meste Columbus v Ohio. 

V dôsledku vydávania akcií podľa piateho kola ponuky Equity For Punks v období od 
januára 2018 do novembra 2018 spoločnosť získala 26,2 mil. GBP prostredníctvom akcií 
typu B za 0,001 GBP za akciu.

Dňa 29. marca 2017 správna rada rozhodla, že akciový kapitál Spoločnosti bude 
rozdelený tak, že každá akcia typu A v hodnote 0,01 GBP bola rozdelená na 10 akcií typu 
A v hodnote 0,001 GBP a každá akcia typu B v hodnote 0,01 GBP na 10 akcií typu B 
v hodnote 0,001 GBP a 8 383 915 novo rozdelených firemných akcií typu A bolo 
prepočítaných na prednostné akcie typu C. Dňa 6. apríla 2017 držitelia konvertovaných 
akcií typu A predali svoje prednostné akcie typu C dvom americkým súkromným 
kapitálovým spoločnostiam, TSG AIV a TSG LL, ktoré tiež upísali ďalších 7 776 934 
prednostných akcií typu C a investovali do spoločnosti celkom 102 499 990,10 GBP, 
pričom im ponechali v držbe celkovo 16 160 849 prednostných akcií typu C a 891 383 
opčných listov (čo predstavuje v čase investovania približne 23,4 % vydaného akciového 
kapitálu spoločnosti na plne zníženom základe). Opčné listy boli následne uplatnené 
v plnej výške a prevedené na akcie typu A.

Spoločnosť implementovala návrhy, podľa ktorých sa 10 % zo zisku rozdelí každý rok 
rovnomerne medzi jej zamestnancov a ďalšia čiastka až do výšky 1 mil. GBP bude 
každoročne poskytnutá nadácii BrewDog, ktorá venuje peniaze charitatívnym 
organizáciám podľa svojho výberu. K dnešnému dňu venovala 207 774 GBP.

S výnimkou vyššie uvedeného v súvislosti s obdobím, na ktoré sa vzťahujú finančné 
údaje z minulosti, a v období od 31. decembra 2018 do dňa uverejnenia tohto 
prospektu nedošlo k významným zmenám finančných podmienok a prevádzkových 
výsledkov spoločnosti.

B8 Predbežné 
kľúčové 
finančné 
informácie

V prospekte nie sú uvedené žiadne predbežné informácie.

B9 Očakávaný zisk V prospekte nie je uvedený žiadny očakávaný zisk.

B10 Výhrady v 
audítorskej 
správe

Neuvádza sa. Do žiadnej audítorskej správy o finančných údajoch minulých období 
uvedenej v prospekte neboli zahrnuté žiadne výhrady.

B11 Nedostatok 
pracovného 
kapitálu

Neuvádza sa. Spoločnosť je toho názoru, že jej pracovný kapitál je dostatočný pre jej 
súčasné požiadavky po dobu minimálne dvanástich mesiacov odo dňa uverejnenia 
tohto dokumentu.

C Cenné papiere

C1 Opis a trieda 
cenných 
papierov a 
právomoc

Cenné papiere ponúkané podľa ponuky sú akcie typu B za 0,001 GBP za akciu („nové 
akcie typu B“).

C2 Mena Akciový kapitál spoločnosti v súčasnosti zahŕňa akcie typu A v hodnote 0,001 GBP, akcie 
typu B v hodnote 0,001 GBP a prednostné akcie typu C v hodnote 0,001 GBP.

C3 Emitované akcie K dátumu uverejnenia tohoto dokumentu je emitovaných 43 697 247 akcií typu A, 
12 901 173 akcií typu B a 16 160 849 prednostných akcií typu C (všetky plne splatné.)

Maximálny počet nových akcií typu B, ktoré majú byť emitované podľa tejto ponuky, 
je približne 280 000, ak je ponuka plne upísaná vo výške 7 mil. GBP. Ak sa dosiahne plný 
rozšírený cieľ vo výške 50 mil. GBP, bude vydaných približne 2 000 000 nových akcií typu 
B. Ďalších 40 000 akcií typu B bude vydaných na základe súťaže BrewDog Millionaire.
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C4 Opis práv 
spojených s 
cennými 
papiermi

Nové akcie typu B sa budú vo všetkých ohľadoch považovať za rovnocenné medzi sebou 
navzájom a s existujúcimi akciami typu B.

C5 Obmedzenia 
prevodu

Predstavenstvo môže, podľa vlastného uváženia, odmietnuť registráciu akéhokoľvek 
prevodu akcie.

C6 Prijatie Nové akcie typu B nebudú obchodované na žiadnom regulovanom trhu, ani nebudú 
predmetom žiadnej žiadosti o prijatie akcie na obchodovanie na akomkoľvek 
regulovanom trhu.

C7 Dividendová 
politika

Súčasnou politikou spoločnosti je nevyplácať dividendy, ale zisk reinvestovať do 
posilnenia rastu spoločnosti.

D Riziká

D1 Dôležité 
informácie o 
hlavných 
rizikách 
typických pre 
spoločnosť 
alebo jej 
odvetvie

Spoločnosť

• Zatiaľ čo spoločnosť dokončila výstavbu pivovaru v Spojených štátoch v roku 
2017 a začala výstavbu ďalšieho zariadenia v Austrálii, jej britské a európske podnikanie 
v pivovarníctve je vysoko koncentrované na jednom mieste v meste Ellon a dlhodobé 
prerušenie pivovarníckych činností (napr. z dôvodu požiaru alebo stávky 
zamestnancov) v jej pivovare by mohlo negatívne ovplyvniť schopnosť spoločnosti variť 
svoje produkty. To by mohlo mať negatívny vplyv na prevádzkové výsledky, finančnú 
situáciu a vyhliadky spoločnosti.

• Niektoré alebo všetky bary BrewDog by mohli prísť o svoje licencie na predaj 
alkoholických nápojov alebo by mohli mať skrátenú prevádzkovú dobu, v dôsledku
zasadaní licenčných komisií v príslušných radách alebo mestských obvodoch, kde sa 
každý z barov nachádza, alebo v dôsledku akýchkoľvek zmien v legislatíve upravujúcej 
licencované prevádzky v rôznych jurisdikciách, v ktorých sa nachádzajú alebo môžu 
nachádzať bary, v ktorých má svoj podiel BrewDog. To by mohlo mať negatívny vplyv 
na prevádzkové výsledky, finančnú situáciu a vyhliadky spoločnosti.

• Spoločnosť môže prijať ďalšie financovanie kapitálu predajom akcií, čo môže 
zoslabiť existujúcich akcionárov alebo môže mať za následok emisiu cenných papierov, 
ktorých práva, preferencie a privilégiá sú nadradené právam, preferenciám 
a privilégiám držiteľov akcií typu B a ktoré znižujú hodnotu akcií typu B upísaných podľa 
ponuky, a spoločnosť môže prijať takéto opatrenia bez výslovného súhlasu držiteľov 
akcií typu B.

• Spoločnosť implementovala návrhy, podľa ktorých sa 10 % zo zisku rozdelí 
každý rok rovnomerne medzi jej zamestnancov a ďalšia čiastka až do výšky 1 mil. GBP 
bude poskytnutá nadácii BrewDog, ktorá rozdelí peniaze charitatívnym organizáciám 
podľa svojho výberu. Tým bude mať spoločnosť nižšie zisky na vyplácanie dividend 
v budúcnosti a reinvestovanie do spoločnosti. 

 Spoločnosť má uzatvorené zmluvy s kľúčovými dodávateľmi a spolieha sa na 
pozitívne a pretrvávajúce vzťahy s nimi. Ukončenie týchto zmlúv, zmeny ich podmienok 
alebo neplnenie povinností vyplývajúcich z týchto zmlúv zo strany kľúčového 
dodávateľa (vrátane insolventnosti kľúčového dodávateľa) by mohlo mať negatívny 
vplyv na ziskovosť spoločnosti. 

• Dôležité je, že spoločnosť je schopná udržať a posilniť imidž svojich 
existujúcich produktov. Imidž a povesť produktov spoločnosti môže byť ovplyvnená 
z rôznych dôvodov vrátane súdnej žaloby, sťažností od zákazníkov/regulačných orgánov 
vyplývajúcich z nedodržania kvality, ochorenia alebo iných zdravotných problémov. 
Takéto problémy, aj keď neopodstatnené, by mohli poškodiť imidž spoločnosti a povesť 
jej produktov.

D3 Dôležité 
informácie o 
hlavných 

Cenné papiere

•  Hodnota akcií spoločnosti BrewDog môže klesaj aj stúpať a v prípade, že investujete, 
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rizikách 
typických pre 
cenné papiere

nemusia sa Vám Vaše investované peniaze vrátiť. Výkonnosť v minulosti nie je 
nevyhnutne návodom pre budúcu výkonnosť.

• Pred rozhodnutím sa zamyslite nad tým, či je investovanie pre vás to pravé a či 
neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť.

• BrewDog nie je kótovaná spoločnosť a neexistuje žiadna záruka, že bude kótovaná 
alebo v akom časovom rámci. V súčasnosti sa naše akcie môžu predávať len raz ročne 
(za predpokladu, že nemáme otvorenú ponuku) prostredníctvom našej obchodnej 
platformy. Keďže ešte nie sme kótovaní, v súčasnosti nepodliehame všetkým pravidlám 
a predpisom, ktoré sa vzťahujú na kótované spoločnosti.

• Ponuka závisí od súhlasu akcionárov na našom výročnom valnom zhromaždení. 
V nepravdepodobnom prípade nebudú uznesenia prijaté, ponuka nebude pokračovať. 

• Našou súčasnou politikou je nevyplácať dividendy, ale zisk reinvestovať do 
posilnenia ďalšieho rastu. Spoločnosť BrewDog rovnomerne rozdeľuje 10 % svojho 
ročného zisku medzi svojich zamestnancov a každý rok je ďalšia čiastka až do výšky 
1 mil. GBP poskytnutá nadácii BrewDog Foundation, ktorá ju rozdelí charitatívnym 
organizáciám podľa svojho výberu. Spoločnosť tak bude mať nižší zisk, ktorý bude 
reinvestovaný do podniku. 

• Viac ako polovica akcií v BrewDog je vo vlastníctve našich zakladateľov 
a zamestnancov. Ako takí môžu hlasovať o rozhodnutiach na valných zhromaždeniach, 
dokonca aj o takých, s ktorými investori v ponuke, ako minoritní akcionári, nemusia 
súhlasiť. 

• Viac ako 22 % emitovaných akcií spoločnosti BrewDog sú prednostné akcie typu C, 
ktoré sú uprednostňované pri likvidácii akcií typu A a B, čo znamená, že akcionári akcií 
typu B by mohli mať nárok na výnosy z likvidácie alebo celkový znížený alebo nulový 
kapitálový výnos.

• Riaditelia majú právo odmietnuť registráciu akéhokoľvek prevodu akcií. 
To znamená, že môžeme zabrániť tomu, aby si nadnárodná monolitická pivovarnícka 
spoločnosť kúpila akcie v BrewDog.

• Zľavy a iné výhody, na ktoré majú investori nárok, môžu byť čas od času zmenené 
(vrátane ich odstránenia alebo nahradenia) podľa uváženia Spoločnosti.

E Ponuka

E1 Čisté výnosy z 
ponuky

Podľa ponuky spoločnosť navrhuje nárast na 7 mil. GBP. Celkové počiatočné náklady na 
ponuku sa odhadujú na 500 000 GBP. Ponuka môže byť podľa uváženia riaditeľov 
zvýšená na maximálne 50 mil. GBP a odhaduje sa, že výdavky sa budú zvyšovať približne 
o ďalších 100 000 GBP za každých ďalších 10 mil. GBP.

E2a Dôvody ponuky 
a použitie 
výnosov

Riaditelia sa domnievajú, že ponuka poskytne dodatočný kapitál na podporu ďalšieho 
rastu spoločnosti. Spoločnosť plánuje čisté výnosy z ponuky použiť na všeobecné 
firemné účely a na konkrétne účely uvedené nižšie.

Ak sa dosiahne celý rozšírený cieľ vo výške 50 miliónov GBP, spoločnosť sa bude snažiť 
financovať tieto projekty:

Názov nákladov Odhadované požiadavky na financovanie

Pivárne vo Francúzsku, Nemecku, 
Taliansku a Španielsku

4 milióny GBP

Zvýšenie výrobnej kapacity v Ellone 1 mil. GBP
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Služba donášky chladeného piva „Hop 

Drop“

1 mil. GBP

Počiatočné plánovanie pre hotel 
DogHouse v Londýne

1 mil. GBP

Päť ďalších barov vo Francúzsku, 
Nemecku, Taliansku a Španielsku 

16 mil. GBP

Ďalšie investície do hotela DogHouse, 
múzea pivovarníctva a tradičného piva 
v Londýne 

9 mil. GBP

Ďalšie zvýšenie výrobnej kapacity v 
Ellone

8 mil. GBP

Americký priestor pre liehovar a 
podujatia v USA Campus

4 milióny GBP

Bary a pivárne v Ázii 6 mil. GBP

SPOLU 50 mil. GBP

Ak sa ponuka zvýši o menej, ako je náš celkový cieľ v hodnote 50 miliónov GBP, budeme 

s týmito projektmi stále pokračovať, môžu sa však posunúť v poradí priority. Vyššie 

spomenuté projekty sú uvedené v približnom poradí priority, to sa však môže zmeniť.

E3 Zmluvné 
podmienky 
ponuky

Ponuku tvoria akcie typu B spoločnosti ponúkané za cenu 25,00 GBP každá. Žiadosti 
musia byť predložené najneskôr do 5. júla 2019 (pokiaľ sa ponuka z dôvodu dosiahnutia 
plného upísania neuzavrela skôr alebo nebola podľa uváženia riaditeľov predĺžená). 
Minimálna výška upísania je 25,00 GBP za jednu novú akciu typu B. Maximálna výška 
upísania prostredníctvom on-line žiadosti je 4 975 GBP za 199 nových akcií typu B. Pri 
investovaní prostredníctvom šeku s papierovým formulárom žiadosti nie je stanovená 
žiadna maximálna výška upísania. Až do vydania nových akcií typu B budú finančné 
prostriedky za upísanie v držbe prijímajúceho agenta na bezúročnom účte.

E4 Opis 
akéhokoľvek 
záujmu 
podstatného 
pre emisiu

Neuvádza sa. Neexistujú žiadne podiely, ktoré sú podstatné pre emisiu.

E5 Meno osoby 
predávajúcej 
cenné papiere

Neuvádza sa. Cenné papiere nepredáva v spoločnosti žiadna osoba.

E6 Výška čiastky a 
percento 
okamžitého 
rozpustenia

Približne 280 000 akcií typu B bude vydaných v súlade s ponukou, ak budú plne upísané 
vo svojom počiatočnom cieli vo výške 7 mil. GBP, spolu s dodatočnými 40 000 akciami, 
ktoré budú vydané za ich nominálnu hodnotu víťazovi súťaže BrewDog Millionaire. 
Ak je ponuka plne upísaná (ale nie zvýšená), nové akcie typu B vydané v rámci ponuky 
a tieto dodatočné akcie by preto predstavovali približne 0,44 % celkových emitovaných 
akcií pri uzavretí ponuky. 

Ak sa dosiahne plný rozšírený cieľ vo výške 50 mil. GBP, bude spolu vydaných približne 
2 000 000 nových akcií typu B, vrátane 40 000 dodatočných akcií zo súťaže BrewDog 
Millionaire, ako je uvedené vyššie, čo predstavuje 2,73 % z celkovej emisie akcií na konci 
ponuky.

E7 Náklady 
účtované 
investorovi

Neuvádza sa. Spoločnosť nebude investorovi v súvislosti s ponukou účtovať žiadne 
náklady.
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5. apríla 2019




