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BREWDOG PLC
POVZETEK
5. April 2019

Povzetki so sestavljeni iz zahtev po razkritju, ki se imenujejo »elementi«. Ti elementi so oštevilčeni v razdelkih od A do 
E.

Ta povzetek vsebuje vse elemente, ki morajo biti vključeni v povzetek za to vrsto vrednostnih papirjev in to vrsto 
izdajatelja. Vrednostni papirji bodo izdani v skladu s prospektom (sestavljen iz tega povzetka, opisa vrednostnih papirjev 
in registracijskega dokumenta), ki ga je izdalo podjetje BrewDog plc (v nadaljevanju »prospekt«) in vsebuje ponudbo za 
vpis (v nadaljevanju »ponudba«) delnic razreda B za 0,001 GBP na delnico v podjetju (v nadaljevanju »nove delnice 
razreda B«). Določenih elementov ni treba obravnavati, zato lahko pride do vrzeli pri številčnem zaporedju elementov.

Tudi če je določen element zahtevan za ta povzetek, se lahko zgodi, da za ta element ni mogoče dati nobenih ustreznih 
informacij. V takšnih primerih je naveden kratek opis elementa s pripadajočo izjavo »se ne uporablja«.

A Uvod in opozorila

A1 Opozorilo Ta povzetek se upošteva kot uvod v prospekt. Pri vseh odločitvah o vlaganju 
v vrednostne papirje mora vlagatelj upoštevati celoten prospekt. Kadar se v zvezi 
z informacijami v prospektu vloži tožba na sodišču, bo tožnik vlagatelj morda moral, 
v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, kriti stroške prevajanja prospekta pred 
začetkom pravnih postopkov. Civilna odgovornost velja samo za osebe, ki so povzetek 
vložile skupaj z njegovim prevodom, vendar samo v primeru zavajajoče, netočne ali 
nedosledne vsebine povzetka pri branju z ostalimi deli prospekta ali če pri branju 
z ostalimi deli prospekta ne podaja ključnih informacij, s katerimi si lahko vlagatelji 
pomagajo pri sprejemanju odločitev o vlaganju v omenjene vrednostne papirje.

A2 Soglasje o 
posrednikih

Podjetje in direktorji soglašajo z uporabo prospekta in sprejemajo odgovornost za 
vsebino prospekta v zvezi s posledično preprodajo ali končno prodajo vrednostnih 
papirjev, ki jo opravijo finančni posredniki, od datuma izdaje prospekta do zaključnega 
datuma ponudbe, ki je pričakovan 5. julija 2019 (ali prej, če bo ponudba vpisana v celoti, 
ali pozneje, če bo to obdobje podaljšano po presoji direktorjev). V zvezi s tem soglasjem 
ni nobenih dodatnih pogojev.

Če finančni posrednik predloži ponudbo, morajo finančni posredniki vlagateljem 
podati informacije o določilih in pogojih ponudbe ob predstavitvi ponudbe 
vlagateljem.

B Izdajatelj

B1 Pravno in 
komercialno ime

BrewDog plc (»podjetje« ali »BrewDog«).

B2 Sedež / pravna 
oblika / 
zakonodaja / 
država 
registracije

Podjetje je javno podjetje z omejeno odgovornostjo, registrirano na Škotskem 
z registrsko številko SC311560. Temeljna zakonodaja, v skladu s katero podjetje posluje, 
je Zakon o gospodarskih družbah 2006 (v nadaljevanju »zakon«) s povezanimi predpisi.

B3 Ključni dejavniki o 
tekočem 
poslovanju 
podjetja in 
njegovih glavnih 
dejavnostih

Podjetje BrewDog je v zadnjih sedmih letih eden najhitreje rastočih proizvajalcev hrane 
in pijače v Združenem kraljestvu. V osnovi gre za mikropivovarno, vendar ima podjetje 
tudi približno 75 točilnic v Združenem kraljestvu in v tujini (v to so vključene tudi 
franšize) ter en mikropivovarski hotel. V zadnjih petih letih so prihodki podjetja 
BrewDog rasli s povprečno letno stopnjo 66,56 odstotka in od leta 2009 sta podjetje in 
njegova podružnica v ZDA BrewDog USA Inc. zbrala več kot 67 milijonov GBP prek 
ponudb za množično financiranje »Equity for Punks« in izdaje obveznic z množičnim 
financiranjem. 

Aprila 2017 je v poslu v vrednosti 213 milijonov GBP družba TSG Consumer Partners 
(prek dveh komanditnih družb, registriranih na Kajmanskih otokih) pridobila približno 
23,5 odstotka podjetja (na osnovi takratnega števila izdanih delnic), 100 milijonov GBP 
iz dobička se prenese v podjetje za nadaljnjo razširitev in v stanje za omogočanje 
zgodnje likvidnosti delničarjev. Pri tej transakciji je bila vrednost podjetja ocenjena na 
1 milijardo GBP in pri tem prinaša dolgoročni kapital v 7-letnem časovnem obdobju.
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B4a Pomembni 
trenutni trendi, ki 
vplivajo na 
podjetje in 
njegovo panogo

V zadnjih nekaj letih število pivnic v Združenem kraljestvu vztrajno upada in Britanci 
konzumirajo manj alkoholnih pijač. Vseeno pa industrija mikropivovarn v zadnjih letih 
hitro narašča, saj so piva mikropivovarn čedalje bolj priljubljena v Združenem kraljestvu 
in po svetu. V Združenem kraljestvu čedalje več pivnic ponuja piva mikropivovarn in 
število pivovarn je znatno naraslo, po poročilih približno ena nova pivovarna vsake tri 
dni1. Zaradi povečanja priljubljenosti piv mikropivovarn in hitrejše rasti industrije 
mikropivovarn v primerjavi s splošno pivovarsko industrijo je večje število velikih 
mednarodnih pivovarskih podjetij prevzelo mikropivovarne v poskusu vstopa na ta 
rastoči trg. Navkljub močni rasti podjetja in celotnega trga piv mikropivovarn v preteklih 
sedmih letih ni zagotovila, da bo tako tudi v nadaljevanju.

B5 Opis skupine Podjetje je glavno podjetje skupine in v polni lasti ima sedem podružnic v Združenem 
kraljestvu, BrewDog Retail Limited, ki je upravljalno podjetje v zvezi s točilnicami 
skupine v Združenem kraljestvu, Lone Wolf Spirits Limited, ki je upravljalno podjetje 
v zvezi z obrati skupine za destilacijo viskija, gina in vodke, BrewDog Admin Limited, ki 
je mirujoče podjetje, BrewDog International Limited, ki je holdinška družba za posle 
z mednarodnimi točilnicami, Draft House Holding Limited, ki je holdinška družba za 
posle s točilnicami piv mikropivovarn v Združenem kraljestvu, Overworks Limited, ki je 
mirujoče podjetje, in Hawkes Cider Limited, ki je podjetje za proizvodnjo jabolčnika in 
ga je podjetje pripojilo v aprilu 2018. 

Podjetje ima dve podružnici v ZDA, BrewDog USA Inc in BrewDog Media Inc, avstralsko 
podružnico BrewDog Group Australia Pty Ltd, belgijsko podružnico BrewDog Belgium 
SPRL, brazilsko podružnico BrewDog do Brasil Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda, 
nemško podružnico BrewDog GmbH, hongkonško podružnico Brewdog Group HK 
Limited, južnokorejsko podružnico v 70 % lasti Brewdog Bar Korea, špansko podružnico 
BD Casanova SL. 

B6 Delničarji / 
različne volilne 
pravice / nadzor

Vsi delničarji imajo enake volilne pravice v zvezi z obstoječim osnovnim kapitalom 
podjetja. 

Dne 4. aprila 2019 ima družba TSG Consumer Partners prek dveh komanditnih družb, 
registriranih na Kajmanskih otokih, v lasti 16.160.849 prednostnih delnic razreda C in 
891.383 delnic razreda A (to predstavlja približno 23,4 odstotka emisijskega osnovnega 
kapitala podjetja).

Dne 4. aprila 2019 imajo naslednji ključni člani v vodstvu podjetja v skupni lasti delnice 
razreda A, ki predstavljajo približno 52,58 odstotka celotne količine izdanih delnic, kot 
sledi:

Delničar Število delnic razreda 
A v lasti

Odstotek izdanega 
delniškega kapitala*

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 – –

James O’Hara – –

Jason Keith Marshall – –
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Andy Shaw – –

* V lasti prek družb Griffin Group LLC in Kelso Ventures LLC

B7 Izbrane finančne 
informacije in 
izjava o 
morebitnih 
bistvenih 
spremembah

Letni obračuni podjetja za leta, ki so se končala z 31. decembrom 2016, 2017 in 2018, 
so bili pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 
(IFRS). 

Določene ključne zgodovinske informacije o skupini so navedene v spodnji preglednici:

Revizija ob 
koncu leta, 31. 
december 2018

Revizija ob 
koncu leta, 31. 
december 2017

Revizija ob 
koncu leta, 31. 
december 2016

Skupinski izkaz poslovnega izida

‘000 GBP ‘000 GBP ‘000 GBP

Bruto prihodek 171.619 110.870 71.850 

Stroški prodaje + dajatev (113.878) (73.244) (47.075)

Bruto dobiček 57.741 37.626 24.775

Dobiček iz poslovanja 832 2.704 4.377

(Izguba)/dobiček po davku (1.493) 870 3.169

Konsolidirana bilanca stanja

Osnovna sredstva 141.493 82.527 62.267

Gibljiva sredstva 91.706 120.697 24.340

Kratkoročne obveznosti 46.743 29.933 30.408

Nekratkoročne obveznosti 21.462 26.468 18.594

Neto sredstva 164.994 146.823 37.605

Skupinski izkaz denarnih tokov

Neto denarni pritok/(odtok) iz 

poslovnih dejavnosti 

(6.029) 4.865 2.265

Neto denarni odtok v uporabi pri 

naložbenih dejavnostih

(57.208) (25.216) (20.711)

Neto denarni tok v uporabi pri 

finančnih dejavnostih

13.717 105.690 22.420

Neto (zmanjšanje)/povečanje v 

denarju

(49.520) 85.339 (556)

Denarna sredstva in njihovi 

ustrezniki ob koncu leta

38.978 88.498 3.159

Prihodki skupine so zrasli s 44.730.000 GBP 1. januarja 2016 na 171.619.000 GBP 31. 
decembra 2018. Bruto dobiček je zrasel s 16.954.000 GBP 1. januarja 2016 na 
57.741.000 GBP 31. decembra 2018. Neto sredstva so zrasla s 26.806.000 GBP 1. 
januarja 2016 na 164.994.000 31. decembra 2018.

Ključni dejavnik pri omogočanju te rasti v letih 2017 in 2018 je bila nenehna rast 
podjetja v Združenem kraljestvu.

Zbrali smo tudi več kot 66 milijonov GBP iz množično financiranega kapitala in izdaje 
mini obveznic od pridružitve, ki so znatno povečali naša neto sredstva in nam omogočili 
vlaganje za namen razširitve poslovanja, vključno z odprtjem naše pivovarne v mestu 
Columbus v Ohiu v ZDA. 

Kot posledica izdaje delnic po petem krogu ponudbe za množično financiranje »Equity 
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For Punks« med januarjem 2018 in novembrom 2018 je podjetje zbralo 26,2 milijona 
GBP prek izdaje delnic B po ceni 0,001 GBP na delnico.

29. marca 2017 je odbor odločil, da se osnovni kapital podjetja dodatno razdeli tako, 
da je bila vsaka delnica razreda A z vrednostjo 0,01 GBP razdeljena na 10 delnic razreda 
A z vrednostjo 0,001 GBP in vsaka delnica razreda B z vrednostjo 0,01 GBP na 10 delnic 
razreda B z vrednostjo 0,001 GBP, 8.383.915 na novo razdeljenih delnic razreda A pa je 
bilo pretvorjenih v prednostne delnice razreda C. 6. aprila 2017 so imetniki pretvorjenih 
delnic razreda A prodali svoje prednostne delnice razreda C dvema nosilcema 
zasebnega kapitala z vodstvom v ZDA, TSG AIV in TSG LL, ki sta prav tako vsak posebej 
naročila dodatnih 7.776.934 prednostnih delnic razreda C s skupno naložbo v podjetje 
v višini 102.499.990,10 GBP; tako imata skupaj v lasti 16.160.849 prednostnih delnic 
razreda C in 891.383 poroštev (enakovredno približno 23,4 % izdanega delniškega 
kapitala podjetja v trenutku naložbe s popolnoma razvodenelo osnovo). Poroštva so 
bila posledično izkoriščena v celoti in pretvorjena v delnice A.

Podjetje je uvedlo predloge, kjer je 10 % dobička vsako leto enakomerno razdeljenega 
med zaposlene in dodatni znesek do 1 milijona GBP bo vsako leto darovan fundaciji 
BrewDog Foundation, ki bo denar nato darovala dobrodelni ustanovi po svoji izbiri; 
doslej je bilo izplačanih 207.774 GBP.

Razen kot je navedeno zgoraj v zvezi z obdobjem, ki ga obsegajo zgodovinski finančni 
podatki, in v obdobju od 31. decembra 2018 do datuma objave prospekta ni prišlo do 
bistvenih sprememb v finančnem položaju podjetja in rezultatih poslovanja.

B8 Ključne pro forma 
finančne 
informacije

V prospektu ni nobenih pro forma finančnih informacij.

B9 Napoved dobička V prospektu ni nobenih napovedi dobička.

B10 Pridržki v 
revizijskem 
poročilu

Se ne uporablja. Nobeno revizijsko poročilo ne vsebuje nobenih pridržkov v zvezi 
z zgodovinskimi finančnimi informacijami v prospektu.

B11 Nezadostna 
obratna sredstva

Se ne uporablja. Podjetje je mnenja, da njihova obratna sredstva zadostujejo za 
trenutne potrebe, t.j. za najmanj dvanajstmesečno obdobje od datuma izdaje tega 
dokumenta.

C Vrednostni papirji

C1 Opis in razred 
vrednostnih 
papirjev ter 
pooblastilo

Vrednostni papirji, ki so vključeni v ponudbi, so delnice razreda B za 0,001 GBP na 
delnico (»Nove delnice razreda B«).

C2 Valuta Osnovni kapital podjetja je trenutno sestavljen iz delnic razreda A po 0,001 GBP, delnic 
razreda B po 0,001 GBP in prednostnih delnic razreda C po 0,001 GBP.

C3 Izdane delnice Na datum objave tega dokumenta je izdanih 43.697.247 delnic razreda A, 12.901.173 
delnic razreda B in 16.160.849 prednostnih delnic razreda C (vse vplačane v celoti).

Največje število novih delnic razreda B, ki naj bi bile izdane v skladu s ponudbo, je 
približno 280.000, če bo ponudba vpisana v celoti v znesku 7 milijonov GBP. Če bo 
dosežen razširjeni cilj 50 milijonov GBP, bo izdanih približno 2.000.000 novih delnic 
razreda B. Dodatnih 40.000 delnic razreda B bo izdanih iz tekmovanja BrewDog 
Millionaire.

C4 Opis pripadajočih 
pravic v zvezi z 
vrednostnimi 
papirji

Nove delnice razreda B bodo v vseh pogledih enakovredne z obstoječimi delnicami 
razreda B.

C5 Omejitve 
prenosov

Upravni odbor lahko po svoji lastni presoji zavrne registracijo poljubnega prenosa 
deleža.
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C6 Sprejem Nove delnice razreda B ne bodo trgovane na nobenem reguliranem trgu niti ne bodo 
vključene v nobeni vlogi za sprejem v trgovanje na nobenem reguliranem trgu.

C7 Dividendna 
politika

V skladu s trenutno politiko podjetja ne izplačujemo dividend in ves dobiček vlagamo 
v rast podjetja.

D Tveganja

D1 Ključne 
informacije o 
glavnih tveganjih 
v zvezi s 
podjetjem in 
povezano 
industrijo

Podjetje

• Čeprav je podjetje v letu 2017 dokončalo izgradnjo novega pivovarskega 
obrata v ZDA in pričelo izgradnjo novih obratov v Avstraliji, so pivovarske dejavnosti 
podjetja v Združenem kraljestvu in Evropi močno koncentrirane na eni lokaciji v mestu 
Ellon in daljše prekinitve teh dejavnosti (npr. zaradi požara ali industrijskih aktivnosti) 
na tej lokaciji bi lahko imele negativen učinek na zmožnost podjetja za varjenje izdelkov. 
Zaradi tega bi lahko prišlo do negativnih učinkov na poslovne rezultate, finančni položaj 
in obete podjetja.

• Določene ali vse točilnice BrewDog bi lahko izgubile dovoljenja za prodajo 
alkoholnih pijač ali pa bi bil njihov delovni čas skrajšan zaradi odločitev odborov za 
podelitev dovoljenj na obravnavah v ustreznih svetih ali upravnih področjih, kjer so te 
točilnice, oziroma zaradi sprememb zakonodaje v zvezi s prostori, za katere je bilo 
izdano dovoljenje za prodajo alkoholnih pijač v različnih pristojnostih, kjer so točilnice, 
v katerih ima podjetje BrewDog finančni interes. Zaradi tega bi lahko prišlo do 
negativnih učinkov na poslovne rezultate, finančni položaj in obete podjetja.

• Podjetje se lahko odloči za nadaljnje lastniško financiranje, kar lahko privede 
do razvodenitve vrednosti delnic v lastništvu obstoječih delničarjev ali do izdaje 
vrednostnih papirjev z nadrejenimi pravicami, prednostjo in privilegiji v primerjavi 
z lastniki delnic razreda B, s čimer bi se znižala vrednost delnic razreda B, ki so vpisane 
v ponudbi, in podjetje lahko takšne ukrepe izvede brez izrecnega soglasja lastnikov 
delnic razreda B.

• Podjetje je uvedlo predloge, kjer je 10 % dobička vsako leto enakomerno 
razdeljenega med zaposlene in dodatni znesek do 1 milijona GBP bo vsako leto darovan 
fundaciji BrewDog Foundation, ki bo denar nato razdelila med dobrodelne ustanove po 
svoji izbiri. Tako bo podjetje znižalo svoj dobiček, iz katerega bi v prihodnosti 
izplačalo dividende in ki ga ponovno vlaga v podjetje. 

 Podjetje je v pogodbenem razmerju s svojimi ključnimi dobavitelji ter je 
odvisno od pozitivnega in neprekinjenega sodelovanja z njimi. Morebitne prekinitve teh 
pogodb, spremembe v njihovih določilih ali neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti 
s strani ključnega dobavitelja (vključno z nelikvidnostjo ključnega dobavitelja) bi lahko 
imele negativen učinek na donosnost podjetja. 

• Izredno pomembno je, da je podjetje zmožno vzdrževati in izboljšati podobo 
svojih obstoječih izdelkov. Do poslabšanja podobe in ugleda izdelkov podjetja lahko 
pride zaradi različnih razlogov, vključno s sodnimi spori, pritožbami strank/regulatornih 
organov zaradi znižane kakovosti, bolezni ali drugih zdravstvenih težav. Takšne zadeve, 
četudi brez prave osnove, lahko škodujejo podobi podjetja in ugledu njegovih izdelkov.

D3 Ključne 
informacije o 
glavnih tveganjih 
v zvezi z 
vrednostnimi 
papirji

Vrednostni papirji

•  Vrednost delnic podjetja BrewDog se lahko zniža ali zviša, zato vaša naložba morda 
ne bo povrnjena. Pretekli rezultati niso nujno povezani s prihodnjimi rezultati.

• Pred sprejetjem odločitve razmislite, ali so naložbe primerne za vas in ne vložite več 
kot si lahko privoščite.

• Podjetje BrewDog ne kotira na borzi in nikakršnega jamstva ni, da bo pričelo kotirati 
na borzi in kdaj bi lahko prišlo do tega. Zato je prodaja naših delnic mogoča samo enkrat 
na leto (če nimamo odprte ponudbe) prek naše trgovalne platforme. Ker ne kotiramo 
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na borzi, za nas trenutno ne veljajo pravila in predpisi, ki veljajo za podjetja, ki kotirajo 
na borzi.

• Ponudba je odvisna od odobritve delničarjev na naši letni skupščini. V malo 
verjetnem primeru zavrnitve sklepov ponudba ne bo izvedena. 

• V skladu z našo trenutno politiko ne izplačujemo dividend in dobiček vlagamo 
v nadaljnjo rast podjetja. Podjetje BrewDog enakomerno razdeli 10 % letnega dobička 
med zaposlene in vsako leto bo dodatni znesek do 1 milijona GBP darovan fundaciji 
BrewDog Foundation, ki bo denar nato razdelila med dobrodelne ustanove po svoji 
izbiri. Tako bo podjetje znižalo svoj dobiček s ponovnim vlaganjem v podjetje. 

• Naši ustanovitelji in zaposleni imajo v lasti več kot polovico delnic podjetja 
BrewDog. Tako lahko izglasujejo odločitve na skupščinah, vključno z odločitvami, 
s katerimi se vlagatelji iz te ponudbe kot manjšinski delničarji morda ne strinjajo. 

• Malce več kot 22 odstotkov izdanih delnic podjetja BrewDog je prednostnih delnic 
razreda C, ki imajo prednost pri likvidaciji pred delnicami razreda A in B, kar pomeni, da 
se lahko lastnikom delnic razreda B zgodi, da se njihove pravice do izplačila iz likvidacije 
ali kapitalskega donosa zmanjšajo na nič.

• Direktorji imajo pravico do zavrnitve registracije poljubnega prenosa deležev. 
To pomeni, da lahko velikim multinacionalnim pivovarskim družbam preprečimo 
kupovanje deležev podjetja BrewDog.

• Popusti in druge ugodnosti, do katerih so upravičeni vlagatelji, se lahko občasno 
spremenijo (ali so odstranjeni ali zamenjani) po presoji podjetja.

E Ponudba

E1 Neto izkupiček 
ponudbe

Podjetje predlaga, da se po tej ponudbi zbere do 7 milijonov GBP. Skupni začetni stroški 
ponudbe so ocenjeni na 500.000 GBP. Ponudba se lahko zviša po presoji direktorjev na 
največ 50 milijonov GBP in stroški so ocenjeni na nadaljnjih 100.000 GBP za vsakih 
nadaljnjih zbranih 10 milijonov GBP.

E2a Razlogi za 
ponudbo in 
poraba izkupička

Po mnenju direktorjev bo ponudba omogočila dodaten kapital za podporo nadaljnje 
rasti podjetja. Podjetje namerava neto izkupiček ponudbe porabiti za splošne poslovne 
namene ter za spodaj navedene specifične namene.

Če bo dosežen celoten razširjeni cilj 50 milijonov GBP, bo podjetje poskusilo financirati 
naslednje projekte:

Stroškovna postavka Ocenjena višina potrebnih sredstev

Pivnice Brewpubs v Franciji, Nemčiji, 
Italiji in Španiji

4 milijoni GBP

Povečanje proizvodne kapacitete v 

mestu Ellon

1 milijon GBP

Dostavna storitev ohlajenega piva 

»Hop Drop«

1 milijon GBP

Začetno načrtovanje za hotel 
DogHouse, London

1 milijon GBP

Pet dodatnih pivnic v Franciji, Nemčiji, 
Italiji in Španiji 

16 milijonov GBP

Dodatne naložbe v hotel DogHouse, 
muzej Brewery & Craft Beer v mestu 
London 

9 milijonov GBP
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Dodatno povečanje proizvodne 
kapacitete v mestu Ellon

8 milijonov  GBP

Prostori za destilarno in dogodke v 
študentskem naselju v ZDA

4 milijoni GBP

Pivnice in pivnice s pivovarno v Aziji 6 milijonov GBP

SKUPAJ 50 milijonov GBP

Če s ponudbo ne bo dosežen razširjeni cilj 50 milijonov GBP, bomo vseeno nadaljevali 

s temi projekti, vendar jih bomo morda premaknili glede na prioriteto. Zgoraj navedeni 

projekti so navedeni v ustreznem vrstnem redu, vendar se ta lahko spremeni.

E3 Določila in pogoji 
ponudbe

Ponudba vključuje delnice razreda B v podjetju po ceni 25,00 GBP na delnico. Vloge 
morajo biti poslane najpozneje do 5. julija 2019 (razen če se ponudba zaključi že prej 
zaradi vpisa delnic v celoti ali je podaljšana po presoji direktorjev). Spodnja omejitev za 
vpis je 25,00 GBP za eno novo delnico razreda B. Zgornja omejitev za vpis prek spletne 
vloge je 4.975 GBP za 199 novih delnic razreda B. Pri vlaganju prek čeka in vloge v pisni 
obliki ni zgornje omejitve za vpis. Do izdaje novih delnic razreda B bo denarna sredstva 
za vpis hranil prevzemni agent na brezobrestnem računu.

E4 Opis kakršnihkoli 
interesov v zvezi 
s to zadevo

Se ne uporablja. V zvezi s to zadevo ni prisotnih nobenih interesov.

E5 Imena oseb za 
prodajo 
vrednostnih 
papirjev

Se ne uporablja. V podjetju nihče ne prodaja vrednostnih papirjev.

E6 Znesek in 
odstotek 
takojšnje 
razvodenitve

Približno 280.000 delnic razreda B bo izdanih v skladu s ponudbo, če bo v celoti vpisana 
v skladu z začetnim ciljem 7 milijonov GBP, skupaj z izdajo dodatnih 40.000 delnic po 
njihovi nominalni vrednosti zmagovalcu tekmovanja BrewDog Millionaire. Nove delnice 
razreda B, izdane v skladu s ponudbo, in te dodatne delnice bi tako predstavljale 
približno 0,44 % skupnega števila izdanih delnic ob zaključku ponudbe, če bo ponudba 
vpisana v celoti (vendar ne zvišana). 

Če bo dosežen razširjeni cilj 50 milijonov GBP, bo izdanih približno 2.000.000 novih 
delnic razreda B, skupaj z izdajo dodatnih 40.000 delnic BrewDog Millionaire, kot je 
navedeno zgoraj, ki bodo skupaj predstavljale 2,73 % skupnega števila izdanih delnic ob 
zaključku ponudbe.

E7 Stroški na strani 
vlagatelja

Se ne uporablja. V zvezi s ponudbo podjetje vlagatelju ne bo zaračunalo nobenih 
stroškov.




