
 

   
 

 

 

Tatry mountain resorts, a.s. 

Dlhopis TMR III 4,40/2024 

s pevným úrokovým výnosom zabezpečené záložným právom 

v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 90 000 000 EUR splatné v roku 2024 

ISIN SK4120014598 

 

 (dále jen „Dlhopisy“) 

 

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNÉ PONUKY  

 

Emitent Dlhopisov spoločnosť Tatry mountain resorts,, a.s., (ďalej len „Emitent“), oznamuje, 

že na základe veľkého dopytu investorov došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej 

hodnote emisie 90.000.000 EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované regulovanom voľnom 

trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. 

 

Informácie o emitentovi  

Akciová spoločnosť Tatry Mountain resorts, a.s. (Emitent, TMR) patrí medzi najväčších 

poskytovateľov celoročných turistických služieb v strednej a východnej Európe. Obchodné 

činnosti Emitenta tvoria 3 kľúčové segmenty: hory a zábavné parky, hotely a segment realitné 

projekty. Emitent prevádzkuje horské strediská Nízke Tatry - Jasná, Vysoké Tatry - Tatranská 

Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské pleso, s celkovou dĺžkou zjazdoviek až 74 km a s prepravnou 

kapacitou vyše 52 tisíc osôb za hodinu. Tatralandia je najväčším celoročným aquaparkom v 

strednej Európe. V Českej republike TMR spoluprevádzkuje lyžiarske stredisko Špindlerův 

Mlýn, ktoré má prenajaté na 20 rokov a po novom aj skiareál Ještěd, v ktorého ďalšom rozvoji 

vidí spoločnosť veľký potenciál. Spoločnosť pôsobí aj v poľských Beskydách. V hotelovej 

oblasti disponuje TMR kapacitou viac ako 2 tisíc lôžok. (napr. hotel Tri Studničky, Hotel 

Srdiečko, Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec) Najväčšie 

výnosy Emitenta tvoria príjmy z predaja skipasov, lístkov na lanovky a zo vstupného do 

aquaparku. Ďalšie výnosy pochádzajú z ubytovacích služieb z hotelov, ktoré Emitent vlastní 

alebo prevádzkuje. Spoločnosť TMR získala už piatikrát za sebou ocenenie Stredoeurópskej 

asociácie správy a riadenia spoločností (CECGA) v kategórii nefinančné spoločnosti, za 

dodržiavanie princípov Corporate Governance a za transparentné zverejňovanie informácií. 

 

Pojmy začínajúce veľkými písmenami, definované v tomto oznámení, majú význam, ktorý je 

im priradený v Prospekte Dlhopisov. Prospekt Dlhopisov je k dispozícii na webových 

stránkach Emitenta www.tmr.sk, a na webových stránkach Hlavného manažéra na 

www.jtbanka.sk, v sekcii Užitočné informácie, Emisie cenných papierov. Toto oznámenie sa 

uverejňuje rovnakým spôsobom ako Prospekt a nemožno ho čítať samostatne, ale len 

spoločne s Prospektom (a jeho prípadnými dodatkami). 

 

 

V Bratislave dňa 17. Decembra 2018 

http://www.tmr.sk/

