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1. DAĻA: IEVADS
Šis kopsavilkuma dokuments ir daļa no 2020. gada 9. septembra prospekta ("Prospekts"), ko izdevis BrewDog plc ("Uzņēmums") un ko 
šajā datumā saskaņā ar 2000. gada Likuma par finanšu pakalpojumiem un tirgiem 4. daļu, ir apstiprinājusi Apvienotās Karalistes kompetentā 
Finanšu pārvaldības iestāde (FCA).  Saziņai ar FCA: Finanšu pārvaldības iestāde (FCA), 12 Endeavour Square, Londona E20 1JN.

Prospekts ietver šo kopsavilkumu, reģistrācijas dokumentu un vērtspapīru aprakstu, ko publicējis BrewDog plc.  Prospektā izklāstīts 
piedāvājums pierakstīties uz B kapitāla daļām ("Piedāvājums"), par katru Uzņēmuma kapitāla daļu samaksājot £0,001 ("Jaunās B kapitāla 
daļas").  Saskaņā ar Piedāvājumu, Uzņēmums ierosina palielināt peļņu līdz £7,5 miljoniem.  Piedāvājums var tikt palielināts pēc Direktoru 
ieskatiem, taču ne vairāk par £50 miljoniem.

Emitenta kontaktinformācija ir: 

Adrese    E-pasts   Tīmekļa vietne  Tālrunis   LEI

Balmacassie Industrial Estate, info@brewdog.com www.brewdog.com 01358 724924  213800DAEV1
Ellon,             T2UOHJE09
Aberdīnšīra,
AB41 8BX
 
Uzmanību: Šis kopsavilkums ir jāuztver kā Prospekta ievads. Jebkuram lēmumam ieguldīt šeit minētajos vērtspapīros jābūt balstītam 
uz potenciālā ieguldītāja apsvērumiem par Prospektu kopumā. Ieguldītājiem pastāv iespēja zaudēt visu ieguldīto kapitālu vai daļu no tā. 
Ja tiesā tiek iesniegta prasība saistībā ar informāciju Prospektā, saskaņā ar valsts tiesību aktiem ieguldītāja, kas ir prasītājs, pienākums 
ir segt izmaksas par Prospekta tulkošanu pirms tiesas procesa uzsākšanas. Civiltiesiskā atbildība tiek piemērota tām personām, kas 
iesniegušas kopsavilkumu kopā ar tā tulkojumu, bet tikai tad, ja kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai nekonsekvents, ja to lasa kopā ar 
citām Prospekta daļām, vai ja, to lasot kopā ar citām Prospekta daļām, tas nesniedz būtisku informāciju, lai palīdzētu ieguldītājiem, apsverot 
ieguldījumu jaunajās B kapitāla daļās. 

2. DAĻA:
PAMATINFORMĀCIJA PAR EMITENTU
Kas ir kapitāla daļu emitents?

Kapitāla daļu, uz kurām attiecas šis Prospekts, emitents ir BrewDog plc ("Uzņēmums").  Uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 
kas ir reģistrēta un atrodas Skotijā ar reģistrācijas numuru SC311560. Tā juridiskās personas identifikators ir 213800DAEV1T2UOHJE09.  
Pamata normatīvais akts, saskaņā ar kuru darbojas Uzņēmums, ir 2006. gada Likums par uzņēmējsabiedrībām ( "Likums") un no tā 
izrietošie noteikumi.

Pēdējo astoņu gadu laikā "BrewDog" ir bijis viens no visstraujāk augošajiem pārtikas un dzērienu ražotājiem Apvienotajā Karalistē. Tas 
galvenokārt ir ekskluzīvo alus šķirņu brūvētājs, bet tā vadībā darbojas arī vairāk nekā 100 bāri Apvienotajā Karalistē un citur pasaulē (kas 
ietver arī tos, kuri darbojas saskaņā ar franšīzi) un viena ekskluzīvo alus šķirņu viesnīca. Pēdējo piecu gadu laikā "BrewDog" ieņēmumi 
ir pieauguši gada vidējās ienesīguma likmes izteiksmē par aptuveni 49%, un kopš 2009. gada Uzņēmums un tā ASV esošais meitas 
uzņēmums "BrewDog USA Inc." ar "Equity for Punks" kolektīvās finansēšanas piedāvājumiem un kolektīvo obligāciju emisiju ir piesaistījuši 
vairāk nekā £79 miljonus.  

Uzņēmums ir Grupas galvenais tirdzniecības uzņēmums, un tam ir septiņi pilnībā piederoši meitas uzņēmumi Apvienotajā Karalistē: 
"BrewDog Retail Limited" - uzņēmums, kas darbojas Grupas Apvienotās Karalistes bāru nozarē, "Lone Wolf Spirits Limited" uzņēmums, kas 
nav aktīvs, "BrewDog Admin Limited" - uzņēmums, kas nav aktīvs, "BrewDog International Limited" - starptautiskās bāru uzņēmējdarbības 
pārvaldītājsabiedrība, "Draft House Holding Limited" - Apvienotās Karalistes ekskluzīvo alus šķirņu bāru uzņēmējdarbības 
pārvaldītājsabiedrība, "Overworks Limited" - uzņēmums, kas nav aktīvs, un "Hawkes Cider Limited" uzņēmums, kas nav aktīvs.  

Uzņēmumam pieder divi meitas uzņēmumi ASV - "BrewDog USA Inc", kas ir ASV esošās uzņēmējdarbības pārvaldītājsabiedrība, un 
"BrewDog Media Inc", meitas uzņēmums Austrālijā - "BrewDog Group Australia Pty Ltd", meitas uzņēmums Beļģijā - "BrewDog Belgium 
SPRL", meitas uzņēmums Brazīlijā - "BrewDog do Brasil Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda", meitas uzņēmums Vācijā - "BrewDog 
GmbH", meitas uzņēmums Zviedrijā - "Brüdog Sweden AB", kas ir Zviedrijas bāru uzņēmējdarbības pārvaldītājsabiedrība, meitas 
uzņēmums Honkongā - "Brewdog Group HK Limited" un meitas uzņēmums Spānijā - "BD Casanova SL".  Daudziem Uzņēmuma meitas 
uzņēmumiem ir pašiem savi meitas uzņēmumi.

2020. gada 8 septembrī ar divu Kaimanu salās reģistrētu komanditsabiedrību starpniecību "TSG Consumer Partners" īpašumā ir 
16 160 849 C kategorijas priekšrocību kapitāla daļas un 891  383 A kategorijas kapitāla daļas (kas veido aptuveni 23% Uzņēmuma emitēto 
akciju kapitāla).  

2020. gada 8 septembrī šādiem Uzņēmuma vadības galvenajiem locekļiem pieder A kategorijas kapitāla daļas, kopumā veidojot aptuveni 
52,07% no visām emitētajām kapitāla daļām:

Uzņēmuma revidents ir "Ernst & Young LLP of Blenheim House", Fountainhall Road, Aberdīna AB15 4DT.

Kāda ir būtiskākā finanšu informācija saistībā ar Emitentu?

Attiecīgā būtiskākā vēsturiskā informācija par Uzņēmumu ir izklāstīta turpmāk: 

Bilance

Konsolidētā naudas plūsma

Kapitāla daļu īpašnieks Piederošo A kategorijas kapitāla daļu skaits Procenti no emitētā akciju kapitāla

James Watt 18 004 237 24,56%

Martin Dickie 15 744 233 21,48%

Charles Keith Greggor* 3 822 039 5,21%

Neil Simpson 597 736 0,82%

* Īpašumā ar "Griffin Group LLC" un "Kelso Ventures LLC" starpniecību

Audits veikts perioda beigās līdz
2019. gada 31. decembrim

(£ ‘000)

Audits veikts perioda beigās līdz
2018. gada 31. decembrim

(£ ‘000)

Audits veikts perioda beigās līdz
2017. gada 31. decembrim

(£ ‘000)

Bruto ieņēmumi 214 896 171 619 110 870

Pamatdarbības peļņa/
zaudējumi

3733 391 2704

Neto peļņa 1050 (1493) 870

Audits veikts perioda 
beigās līdz

2019. gada 31. decembrim
(£ ‘000)

Audits veikts perioda 
beigās līdz

2018. gada 31. decembrim
(£ ‘000)

Audits veikts perioda 
beigās līdz

2017. gada 31. decembrim
(£ ‘000)

Ienākošās/(izejošās) neto naudas plūsma 
no saimnieciskās darbības 

4700 (6029) 4865

Izejošās neto naudas plūsma, kas izlietota 
ieguldījumu darbībām

(14 726) (57 208) (25 216)

Neto naudas plūsma no 
finansēšanas darbībām

6212 13 717 105 690

Skaidras naudas neto (samazinājums) / 
pieaugums

(3814) (49 520) 85 339

Skaidra nauda un skaidras naudas 
ekvivalenti gada beigās

35 164 38 978

Audits veikts perioda beigās līdz
2019. gada 31. decembrim

(£ ‘000)

Audits veikts perioda beigās līdz
2018. gada 31. decembrim

(£ ‘000)

Audits veikts perioda beigās līdz
2017. gada 31. decembrim

(£ ‘000)

Kopējie aktīvi 361 559 233 199 203 224

Kopējais pašu kapitāls 177 060 164 994 146 823
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Kādi ir galvenie riski, kas raksturīgi Emitentam?

• 2020. gada 11. martā Pasaules Veselības organizācija pasludināja jaunā koronavīrusa slimības, COVID-19, celma uzliesmojumu par 
globālu pandēmiju. Apvienotā Karaliste un citas valstu valdības visā pasaulē ir veikušas pasākumus šī vīrusa izplatības ierobežošanai, 
tostarp iesakot pašizolāciju un ieviešot ceļošanas ierobežojumus, karantīnu un atceļot masveida pulcēšanos un pasākumus. Līdz 
šim ietekme uz Uz Apvienoto Karalisti un globālo ekonomiku ir bijusi ievērojama, un ir ietekmētas daudzu uzņēmumu, tostarp arī šī 
Uzņēmuma, izredzes. Attiecībā uz laika posmu no iepriekšējā finanšu gada beigām 2019. gada 31. decembrī līdz 2020. gada  
30. jūnijam (kas ir pēdējais nerevidētais Grupas vadības pārskats), kopējie bruto ieņēmumi bija £108 025 463 (salīdzinājumā ar budžetu 
£126 682 293 apmērā).  Tā rezultātā šajā laika posmā radušies kopējie neto zaudējumi £8 151 071 apmērā. Īpaši spēcīgi pandēmija ir 
skārusi Mazumtirdzniecības nodaļu, kas nodrošina Uzņēmuma pārdošanas darījumus; tās bruto ieņēmumi laika periodā no 2019. gada 
31. decembra līdz 2020. gada 30. jūnijam sasniedza vien pusi no plānotā budžeta apmēra, kā rezultātā šai uzņēmuma daļai radušies 
neto zaudējumi £9 242 044 apmērā. Šī prospekta publicēšanas brīdī kopējā pandēmijas radītā ietekme uz Grupu ilgtermiņā joprojām ir 
neskaidra. Uzņēmumam šobrīd nav plānu mainīt vai aizkavēt savu stratēģisko prioritāšu īstenošanu un Uzņēmums uzskata, ka Grupai 
pieejamais darba kapitāls ir pašreizējām prasībām pietiekams, t. i. vismaz turpmākajiem 12 mēnešiem no šī dokumenta izdošanas brīža. 
Taču jebkuri turpmāki stingrāki ierobežojumi (tostarp jebkuri jauni plašākai sabiedrībai piemēroti "slēgšanas" periodi) varētu būtiski 
ietekmēt Grupas ilgtermiņa tirdzniecības aktivitāti un izaugsmes ambīcijas, tostarp tās spēju īstenot izvēlētās izaugsmes stratēģijas, un 
galu galā ilgtermiņā varētu samazināt Uzņēmuma akciju vērtību.

• Lai gan Uzņēmums ir atvēris jaunas alus darītavas Kolumbusā (Ohaio štatā, ASV), Vācijā (Berlīnē) un grasās atklāt savu pirmo alus 
darītavu Austrālijā (Brisbenā), Uzņēmuma Apvienotajā Karalistē un Eiropā esošā uzņēmējdarbība galvenokārt notiek vienā ražotnē 
Elonā (Skotijā), un pārlieku ilgs alus brūvēšanas darbību pārtraukums (piem., ugunsgrēka vai streika dēļ) Elonas alus darītavā varētu 
negatīvi ietekmēt Uzņēmuma spēju ražot savus produktus. Tas savukārt varētu negatīvi ietekmēt Uzņēmuma darbības rezultātus, 
finanšu stāvokli un perspektīvu.

• Daži no "BrewDog" bāriem varētu zaudēt alkoholisko dzērienu tirdzniecības licences vai to darba laiks varētu tikt saīsināts, kam par 
iemeslu būtu licencēšanas padomes lietu izskatīšana attiecīgās padomēs vai apgabalos, kur atrodas katrs bārs, vai jebkuru izmaiņu dēļ, 
kuras radušās tiesību aktos, kuri regulē licencētās tirdzniecības vietas dažādās jurisdikcijās, kurās atrodas vai varētu atrasties bāri, kas 
interesē "BrewDog", varētu negatīvi ietekmēt Uzņēmuma rentabilitāti.

• Uzņēmums var apņemties turpmāku kapitāla finansēšanu, kas esošajiem kapitāla daļu īpašniekiem var mazināt peļņu vai var izraisīt 
vērtspapīru emitēšanu (piemēram, C kategorijas priekšrocību kapitāla daļas vai citas klases ar plašākām tiesībām), kuru tiesības, 
priekšrocības un privilēģijas ir pārākas par B kategorijas kapitāla daļu īpašniekiem, mazinot saskaņā ar Piedāvājumu parakstīto jaunās  
B kategorijas kapitāla daļu vērtību, un Uzņēmums var veikt šādas darbības bez īpašas B kategorijas kapitāla daļu īpašnieku piekrišanas.

• Uzņēmums ir īstenojis priekšlikumus, tādējādi 10% no tā peļņas katru gadu tiek vienlīdzīgi sadalīti tā darbinieku vidū, un katru gadu 
papildu summa līdz £1 miljona apmērā tiek piešķirta "BrewDog Foundation", kurš izsniedz naudu tā izvēlētām labdarības organizācijām. 
Šī ikgadējo labdarības ziedojumu politika samazinās Kapitāla daļu īpašniekiem pieejamās peļņas apmēru izmaksājamās dividendēs un 
samazinās iespēju ieguldīt atkārtoti Uzņēmuma darbības paplašināšanā.

• Uzņēmumam ir noslēgti līgumi ar tā galvenajiem piegādātājiem, un tas paļaujas uz pozitīvu un ilgstošu sadarbību ar šiem piegādātājiem. 
Šo līgumu izbeigšana, izmaiņas to nosacījumos vai šajos līgumos noteikto saistību nepildīšana no piegādātāja puses (tostarp, ja 
galvenais piegādātājs kļūst maksātnespējīgs) varētu negatīvi ietekmēt Uzņēmuma rentabilitāti.

3. DAĻA:
PAMATINFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM
Kādas ir vērtspapīru galvenās īpašības?

Saskaņā ar Piedāvājumu piedāvātie vērtspapīri ir B kategorijas kapitāla daļas, katra par £0,001 ("Jaunās B kategorijas kapitāla daļas"). 
Šobrīd Uzņēmuma akciju kapitāls ietver A kategorijas kapitāla daļas, katra par £0,001, B kategorijas kapitāla daļas, katra par £0,001, 
un C kategorijas priekšrocību kapitāla daļas, katra par £0,001.  Šī dokumenta izdošanas dienā ir emitētas (visas pilnībā apmaksātas) 
43 790 943 A kategorijas kapitāla daļas, 13 352 887 B kategorijas kapitāla daļas un 16 160 849 C kategorijas priekšrocību kapitāla daļas.  

Maksimālais emitētais Jauno B kategorijas kapitāla daļu skaits saskaņā ar Piedāvājumu ir aptuveni 298 210, ja Piedāvājums ir parakstīts 
pilnībā £7,5 miljonu vērtībā. Ja tiks sasniegts noteiktais augstais mērķis £50 miljonu apmērā, tiks emitētas aptuveni 1 988 071 Jaunā B 
kategorijas kapitāla daļa. 

Jaunās B kapitāla daļas būs vienādās pozīcijās visās jomās attiecībā viena pret otru un attiecībā pret esošajām B kapitāla daļām.  

Valde var pilnībā pēc saviem ieskatiem atteikties reģistrēt kapitāla daļu nodošanu.  Uzņēmuma pašreizējā politika ir neizmaksāt 
dividendes, bet ieguldīt peļņu atkārtoti, lai veicinātu Uzņēmuma izaugsmi.

Kur notiks šo vērtspapīru tirdzniecība? 

Jaunās B kategorijas kapitāla daļas netiks tirgotas regulētā tirgū, tāpat arī Jaunās B kapitāla daļas nebūs pieteikuma objekts par pielaidi 
tirdzniecībai jebkurā regulētā tirgū.

Vai vērtspapīriem ir garantija? 

Jaunajām B kategorijas kapitāla daļām nav garantijas.

Kādi ir galvenie vērtspapīru riski?

• "BrewDog" kapitāla daļu vērtība var gan pazemināties, gan paaugstināties un, ja Jūs ieguldāt, Jūs varat arī neatgūt savu naudu. 
Iepriekšējie darbības rezultāti ne vienmēr norāda uz turpmākajiem darbības rezultātiem.

• Pirms lēmuma pieņemšanas apsveriet vai investīciju veikšana Jums ir piemērota un vai Jūs neveicat lielākas investīcijas nekā varat 
atļauties. 

• "BrewDog" ir biržā nekotēts uzņēmums, un, lai gan tas laika gaitā var mainīties, nevar garantēt, ka tas kļūs par biržā kotētu uzņēmumu 
un cik ilgā laika posmā tas notiks. BrewDog nav pakļauts FCA uzskaites noteikumiem, AIM noteikumiem, Apvienotās Karalistes 
korporatīvās pārvaldības kodeksam vai kādiem citiem līdzīgiem noteikumiem vai nosacījumiem, kas attiecas uz uzņēmumiem, kam ir 
piekļuve vai ir atļauta kapitāla daļu tirdzniecība regulētā tirgū vai biržā. Līdz ar to BrewDog kapitāla daļu īpašniekiem nebūs nedz tiesību, 
nedz aizsardzības, kas pieejamas kapitāla daļu īpašniekiem biržā kotētās sabiedrībās.

• Piedāvājums ir atkarīgs no mūsu Kapitāla daļu īpašnieku apstiprinājuma GP (gada pilnsapulcē) (kuras norise paredzēta 2020. gada 
septembrī). Gadījumā, ja rezolūcija netiks pieņemta, kas ir maz ticams, Piedāvājums netiks izteikts. 

• Vairāk nekā puse "BrewDog" kapitāla daļu pieder mūsu dibinātājiem un darbiniekiem. Tādējādi viņi, balsojot akcionāru sapulcēs, var 
pieņemt lēmumus, pat tādus, kuriem ieguldītāji Piedāvājumā kā mazākuma akcionāri nepiekrīt.

• Nedaudz vairāk kā 22% "BrewDog" emitēto kapitāla daļu ir C kategorijas priekšrocību kapitāla daļas, kurām salīdzinājumā ar  
A kategorijas kapitāla daļām un B kategorijas kapitāla daļām likvidācijas gadījumā ir priekšroka, kas nozīmē to, ka B kategorijas kapitāla 
daļu īpašnieku tiesības uz ieņēmumiem no likvidācijas vai peļņu no kopējā kapitāla ir samazinātas vai nekādas.

• Direktoriem ir tiesības atteikt reģistrēt kapitāla daļu nodošanu. Tas nozīmē, ka mēs varam novērst to, ka "BrewDog" kapitāla daļas 
iegādājas daudznacionāli, vienoti alus ražotāji.

• Atlaides un citas priekšrocības, uz kurām ir tiesīgi Investori, pēc Uzņēmuma ieskatiem laiku pa laikam var tikt mainītas (tostarp atceltas 
vai aizvietotas). 

4. DAĻA: PAMATINFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRU 
PIEDĀVĀJUMU SABIEDRĪBAI
Ar kādiem nosacījumiem un grafiku es varu ieguldīt šajos vērtspapīros?

Piedāvājums ietver Uzņēmuma B kategorijas kapitāla daļas, kur vienas kapitāla daļas cena ir £ 25,15, komplektos pa divām B kategorijas 
kapitāla daļām. Pieteikumi ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2021. gada 28. janvārim (ja vien Piedāvājums netiek slēgts ātrāk tādēļ, ka ir pilnībā 
veikta parakstīšanās, vai pēc direktoru ieskatiem tiek pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš). Minimālā parakstīšanās summa 
ir £ 50,30 par divām Jaunajām B kategorijas kapitāla daļām. Maksimālā parakstīšanās summa ar pieteikumu tiešsaistē ir £ 12 575 par 
500 Jaunajām B kapitāla daļām. Veicot ieguldījumu ar pārskaitījumu, izmantojot papīra pieteikuma veidlapu (kas pievienota Prospekta 
pielikumā), nav maksimālās parakstīšanās summas ierobežojuma. Attiecībā uz jauno B kategorijas kapitāla daļu emitēšanu, maksu par 
parakstīšanos saņemošā banka turēs bezprocentu kontā.

Kopsavilkuma, Vērtspapīru apraksta un Reģistrācijas dokumenta kopijas bez maksas ir pieejamas (un būs pieejams arī jebkurš cits 
papildu prospekts, ko publicējis Uzņēmums) BrewDog birojā, Balmacassie Commercial Park, Elonā, Aberdīnšīrā, AB41 8BX, Skotijā, 
BrewDog tīmekļa vietnē at www.brewdog.com/equityforpunks un RW Blears LLP birojā, kas ir Uzņēmuma juridiskais konsultants,  
15 Old Square, Lincoln’s Inn, Londonā WC2A 3UE. 
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Saskaņā ar Piedāvājumu tiks emitētas aptuveni 298 210 B kategorijas kapitāla daļas, ja parakstīšanās tiks veikta pilnībā sākotnēji 
paredzēto £7,5 miljonu apmērā. Tādējādi Jaunās B kategorijas kapitāla daļas, kas emitētas saskaņā ar Piedāvājumu, Piedāvājuma beigās 
būtu aptuveni 0,41% no visām emitētajām kapitāla daļām, ja parakstīšanās tiks veikta pilnībā (bet netiks palielināta).  Ja tiks sasniegts 
noteiktais augstais mērķis £50 miljonu apmērā, tiks emitētas aptuveni 1 988 071 Jaunās B kategorijas kapitāla daļas, kas Piedāvājuma 
beigās būs 2,64% no visām emitētajām akcijām.

Tiek lēsts, ka Piedāvājuma kopējie sākotnējie izdevumi būs £500 000.  Piedāvājums var tikt palielināts pēc Direktoru ieskatiem, taču 
ne vairāk par £50 miljoniem un tiek lēsts, ka izdevumi būs aptuveni vēl £100 000 par katriem piesaistītajiem papildu £10 miljoniem.  
Uzņēmums ieguldītājam nepiemēros nekādas ar Piedāvājumu saistītas izmaksas.

Kādēļ tiek izstrādāts šis prospekts? 

Direktori uzskata, ka Piedāvājums nodrošinās papildu kapitālu, lai sekmētu Uzņēmuma turpmāko izaugsmi. Uzņēmums plāno izlietot 
Piedāvājuma neto ieņēmumus vispārējiem uzņēmuma darbības mērķiem. Precīzāks skaidrojums sniegts turpmāk. 

Ja tiks pilnībā sasniegts sākotnēji noteiktais mērķis £7,5 miljonu apmērā, Uzņēmums paredz finansēt turpmāk minētos projektus:

Ja tiks pilnībā sasniegts noteiktais augstais mērķis £50 miljonu apmērā, Uzņēmums paredz finansēt turpmāk minētos projektus:

Ja Piedāvājuma ietvaros tiks piesaistīts mazāk par mūsu noteikto augsto mērķi £50 miljonu apmērā, mēs joprojām turpināsim šo projektu 
virzību, bet var mainīties to prioritātes secība. Iepriekš minētie projekti ir sarindoti aptuvenā secībā pēc to prioritātes, taču tā var mainīties.

Piedāvājums nav parakstīts.

Saskaņā ar Emitentam pieejamo informāciju, neviena Jauno B kapitāla daļu emisijā iesaistītā persona nav materiāli ieinteresēta šajā 
Piedāvājumā un nepastāv šim Piedāvājumam nozīmīgs interešu konflikts.

Izmaksu nosaukums Paredzamās finansējuma prasības

Tiešā vēja enerģija £1 miljons

CO2 savākšana £1 miljons

Anaerobās šķelšanas agregāts £1 miljons

Vidi saudzējošai gāzei izlietotie graudi £750 000

BrewDog rītdienas grafiskais attēls (x3) £1 miljons

Kolumbusas apiņu audzēšanas saimniecība £750 000

Elektrisko transportlīdzekļu parks £1,5 miljoni

BrewDog Izplatīšanas centri £1 miljons

Saules enerģijas iekārtas £3 miljoni

Skārda bundžu līnija £5 miljoni

Francijas alus darītava £12,5 miljoni

Āzijas alus darītava £12,5 miljoni

Ekoloģiska spirta destilācijas ražotne £5 miljoni

Nākotnē izmantojami produkti £2,5 miljoni


