
-------------------- -------------------------- N 299/2021 
----------- Nz 20591/2021 
--------- NCRls 21171/2021 

-------------------- Osvedčený odpis ------------
-------------------------------------------

------------Notárska zápisnica-----
podpísaná na Notárskom úrade JUDr. Kataríny Valovej v Bratislave 1, Pribinova 10, 
dňa 13.07.2021 (trinásteho júla dvetisícdvadsat'jeden). --

--- JUDr. Katarína Valová, PhD., notárka so sídlom v Bratislave 1, Pribinova 10, 
dostavila som sa dňa 12. 07. 2021 na miesto samé, do priestorov hotela Crowne 
Plaza Bratislava, 816 25 Bratislava, Hodžovo námestie 2, Slovenská republika, do 
miestnosti London, a to na požiadanie: -----------------

--- spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 
031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele: Sa, vložka číslo: 62/L, --
--- aby som do notárskej zápisnice podľa § 56 zákona 323/1992 Zb. o notároch 
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a § 5a a nasl. 
zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov spísala toto : ------

-------------------------·---------

----------- o s ved č e n i e ------------
------ priebehu rokovania schôdze majiteľov dlhopisov----------------

--------- Tatry mountain resorts, a.s. --------

----------------

--- JUDr. Katarína Valová, PhD., notárka so sídlom v Bratislave 1, Pribinova 10, 
o s v e d č u j e m priebeh rokovania schôdze majiteľov dlhopisov spoločnosti 

Tatry mountain resorts, a.s. takto: --------------------

--- Rokovanie schôdze majiteľov dlhopisov spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. 
sa konalo s nasledovným programom: ----------
1. Otvorenie Schôdze a vysvetlenie dôvodov pre zvolanie Schôdze --
2. Hlasovanie o navrhnutej zmene Podmienok ---
3. Záver------------ ·---------------------------------
-----------------------------------------------
--- K bodu 1: ,,Otvorenie Schôdze a vysvetlenie dôvodov pre zvolanie Schôdze" 
--------------------------------------------------------



--- druhá strana --------·------
--------------------------

--- Schôdzu majiteľov dlhopisov (ďalej len „Schôdza") spoločnosti Tatry mountain 
resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská 
republika, IČO: 31 560 636 (ďalej len „Emitent") otvoril o 14:05 hodine JUDr. Peter 
Jedinák (ďalej len „Predseda schôdze"), ktorý uviedol, že je splnomocnený 
Emitentom na predsedanie Schôdze a privítal všetkých prítomných. ---
___ Plnomocenstvo je neoddeliteľnou prílohou tejto notárskej zápisnice. -----

--- Na úvod Predseda schôdze uviedol, že Schôdza bude prebiehať v súlade so 
schválenými epidemiologickými opatreniami a za tým účelom Emitent zabezpečil v 
súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a 
hromadných podujatí, všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržať pri 
organizovaní hromadného podujatia a vysvetlil tieto opatrenia aj prítomným. ---

--- Ďalej Predseda schôdze vysvetlil dôvody zvolania Schôdze a uviedol, že Schôdza 
bola zvolaná predstavenstvom Emitenta dňa 14. 06. 2021, a to zverejnením 
oznámenia o konaní schôdze majiteľov dlhopisov (ďalej len „Oznámenie") spôsobom 
predpísaným právnymi predpismi a podmienkami na zvolanie Schôdze. ----------------
___ Následne vysvetlil, že súčasná celková nominálna hodnota vydaných 
a nesplatených dlhopisov je 90.000.000,- Eur (deväťdesiatmiliónov eur), s menovitou 
hodnotou každého dlhopisu 1.000,- Eur Uedentisíc eur), počet dlhopisov je 90.000, 
každý dlhopis predstavuje 1 hlas, teda spolu je 90.000 hlasov (ďalej len „Dlhopisy"). -

--- Predseda schôdze prítomných majiteľov dlhopisov oboznámil s tým, že Schôdza 
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných majiteľov dlhopisov. Po 
preskúmaní Listiny prítomných majiteľov dlhopisov Predseda schôdze skonštatoval, 
že do 14:10 hodiny sa prezentovali majitelia dlhopisov, ktorí boli majiteľmi dlhopisov 
k rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi (teda 5. júla 2021) s menovitou hodnotou 
47.419.000,- Eur (štyridsaťsedemtisícštyristodevätnásť eur), na ktoré pripadá spolu 
47.419 hlasov, čo predstavuje celkovo 52,687 % súčasnej celkovej nominálnej 
hodnoty vydaných a nesplatených Dlhopisov. Predseda schôdze ďalej konštatoval, 
že medzi majiteľmi dlhopisov sa nenachádzajú vylúčené osoby, teda každý 
prezentovaný majiteľ dlhopisov je zároveň osobou oprávnenou k účasti na Schôdzi. 
Celkový počet hlasov prítomných majiteľov dlhopisov je teda 47.419. Vzhľadom 
k uvedenému Predseda schôdze skonštatoval, že Schôdza je uznášania schopná. --
--- Listina prítomných majiteľov dlhopisov je neoddeliteľnou prílohou tejto notárskej 
zápisnice. --- ----·-----------------------------

----·------------------------
--- Predseda Schôdze v rámci bodu 1 programu Schôdze informoval prítomných 
Majiteľov dlhopisov aj o spôsobe hlasovania. --------·------
--- Do diskusie k tomuto bodu programu sa nikto z prítomných neprihlásil a 
preto Predseda schôdze ukončil rozpravu k tomuto bodu a pristúpil k prerokovaniu 
bodu 2 programu Schôdze. 
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________________________________ tretia strana --------------

-------------- ---------------------
___ K bodu 2: ,,Hlasovanie o navrhnutej zmene Podmienok"--------- ---
------------------------- ---------------------
___ Predseda schôdze predložil návrh Uznesenia č. 1 v znení: 

---------------------------
--- ,,Schôdza Majiteľov dlhopisov, ktorá sa koná dňa 12. júla 2021, pre dlhopisy 
s názvom „Dlhopis TMR III 4,40/2024 I", ISIN: SK4120014598, ktoré vydal emitent 
Tatry mountain resorts, a.s., prijíma nasledovné Uznesenie č. 1: -------

___ Za článok 12.1 odsek (f) Podmienok sa dopÍňa nový odsek (g) v nasledovnom 
znení: -----------------------------------------

(9) Povinnosť overiť plnenie Ukazovateľa Leverage podľa článku 12.1 odsek (e) 
Podmienok vždy dvakrát ročne ku koncu príslušného finančného roka a polroka 
na základe údajov z auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta za 
celý finančný rok alebo neauditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta 
za finančný polrok, v každom prípade podľa IFRS a povinnosť Emitenta oznámiť 
plnenie Ukazovateľa Leverage (alebo jeho prípadné nesplnenie) a príslušné 
výpočty Majiteľom dlhopisov sa neuplatní vo vzťahu k plneniu Ukazovateľa 

Leverage na základe finančných údajov uvedených v polročnej konsolidovanej 
účtovnej závierke Emitenta za obdobie 6 mesiacov finančného roka 2020/21 (od 
1. novembra 2020 do 30. apríla 2021) vypracovanej v súlade s IFRS a na 
základe finančných údajov uvedených v ročnej auditovanej konsolidovanej 
účtovnej závierke Emitenta za obdobie 12 mesiacov finančného roka 2020/21 (od 
1. novembra 2020 do 31. októbra 2021) vypracovanej v súlade s IFRS." ---

---------------------------------------------------
Predseda schôdze podrobne vysvetlil prítomným spôsob elektronického 

hlasovania. Otázky z pléna boli zodpovedané Predsedom schôdze ako aj osobou, 
ktorá sa predstavila ako pán Hodek, zástupca TMR. Následne Predseda schôdze 
vyzval prítomných majiteľov dlhopisov, aby hlasovali o Uznesení č. 1. -------------------
___ Bolo vykonané hlasovanie k Uzneseniu č. 1 s výsledkami: ---------

• celkový počet odovzdaných platných hlasov: 47419 ----------
• za hlasovalo: 47340 hlasov, t. j. 99,833 % prítomných hlasov------

• proti hlasovalo: O hlasov, t. j. O% prítomných hlasov 

• zdržalo sa: 79 hlasov, t. j. 0,166 % prítomných hlasov----------

---------------------
Na základe výsledkov hlasovania Predseda schôdze vyhlásil, že Schôdza 

majiteľov dlhopisov s c h v á I i I a Uznesenie č. 1. Výsledky hlasovania sú 
neoddeliteľnou prílohou tejto notárskej zápisnice. --------------
------------------- ----------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- K bodu 3: ,,Záver"----------···········---·-------

--- Predseda schôdze uviedol poučenie, že vzhľadom na povahu zmeny podmienok, 
nesúhlasiaci alebo nehlasujúci majitelia dlhopisov nemajú právo požiadať 
0 predčasné splatenie menovitej hodnoty Dlhopisu. Predseda schôdze upovedomil 



štvrtá strana -----------------

majiteľov dlhopisov, že predstavenstvo Emitenta dá vyhotoviť bez zbytočného 

odkladu notársku zápisnicu z priebehu Schôdze. Zápisnica zo Schôdze bude k 
dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom dlhopisov v bežnej pracovnej dobe v Určenej 
prevádzkarni Administrátora J&T BANKA, a.s., konajúca v Slovenskej republike 
prostredníctvom J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, na adrese Dvorákovo 
nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Emitent bez zbytočného odkladu 
po vyhotovení zápisnice sprístupní alebo zabezpečí sprístupnenie rozhodnutia 
Schôdze, a to zverejneným na svojej webovej stránke. ----------------

--- Predseda schôdze vyslovil súhlas s vykonaním opravy prípadných chýb v písaní, 
počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti v notárskej zápisnici a zároveň splnomocnil 
notárku JUDr. Katarínu Valovú, PhD. na vykonanie opravy opravnou doložkou. --

___ Predseda schôdze skonštatoval, že program Schôdze bol vyčerpaný, poďakoval ~ 
prítomným za účasť na Schôdzi a Schôdzu o 14:35 hodine ukončil. --- ----------

--- O tom som túto notársku zápisnicu napísala, predseda schôdze JUDr. Peter 
Jedinák, rodený Jedinák, narodený 13. 07. 1980, rodné číslo 800713/7655, trvale 
bytom 851 06 Bratislava, Vyšehradská 3713/8, ktorý svoju totožnosť zákonným 
spôsobom preukázal podľa občianskeho preukazu číslo: EZ173266, je podľa 

vlastného vyhlásenia na právne úkony spôsobilý, si túto notársku zápisnicu prečítal, 
na čo ju ako úplnú a správnu schválil a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju 
dnešného dňa predo mnou vlastnoručne podpísal. ---------------

------------------
Účastník: ---------------------

--- JUDr. Peter Jedinák, v. r. ----------

JUDr. Katarína Valová, PhD., notárka, v. r. --------

-------------------------
--- Úradná pečiatka s textom: JUDr. Katarína Valová, notár, Bratislava 1 ---

Osvedčujem, že tento mnou vyhotovený osvedčený odpis notárskej zápisnice 
doslovne súhlasí s prvopisom uschovaným na Notárskom úrade JUDr. Kataríny 
Valovej, PhD., notárky so sídlom v Bratislave, Pribi nova 1 O, v Zbierke notárskych 
zápisníc pod č. N 299/2021, Nz 20591/2021. ---

--- V Bratislave dňa 13. 07. 2021 (trinásteho júla dvetisícdvadsaťjeden) -----

Notárka: 
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TATRY 
MOUNTAIN RESORTS 

PLNOMOCENSTVO 

Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 O l Liptovský Mikuláš, Slovenská 
republika, IČO: 3 l 560 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka 
číslo: 62/L (ďalej len Splnomocniteľ alebo Emitent) 

týmto splnomocňuje nasledujúce osoby 

(A) spoločnosť Alien & Overy Bratislava, s.r.o., so sídlom Eurovea Central !, Pribinova 4, 811 09 
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 857 897, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 28828/B; a 

(B) JUDr. Peter Jedinák, LL.M., narodený dňa 13. júla 1980, s trvalým bydliskom na adrese 
Vyšehradská 3713/8, - Bratislava-Petržalka, Slovenská republika, číslo občianskeho preukazu: 
EZ173266; 

(každá z vyššie uvedených osôb ďalej len Splnomocnenec, pričom každá z osôb je oprávnená konať 
na základe tohto plnomocenstva za Splnomocniteľa samostatne) 

k tomu, aby Splnomocniteľa, ako Emitenta dlhopisov s názvom „Dlhopis TMR III 4,40/2024", ISIN: 
SK4120014598, v celkovej menovitej hodnote do 90 OOO OOO EUR, s dátumom emisie dňa 10. októbra 2018 
a splatnosťou 10. októbra 2024 (ďalej len Dlhopisy a Emisia), pričom Dlhopisy sú evidované 
v zaknihovanej podobe v evidencii vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 
29 augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len CDCP), vo vzťahu ku ktorým vypracoval 
Emitent prospekt cenného papiera zo dňa 20. septembra 2018, ktorý bol schválený právoplatným 
rozhodnutím Národnej banky Slovenska (ďalej len Prospekt), ktorého článok 4.4 nahrádza emisné 
podmienky Dlhopisov (ďalej len Podmienky), 

zastupovali 

pri všetkých právnych a akýchkoľvek iných úkonoch súvisiacich so Schôdzou Majiteľov dlhopisov, 
ktorá sa uskutoční v pondelok, dňa 12. júla 2021 v priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo 
námestie 2, 816 25 Bratislava, Slovenská republika, o 14:00 hod. a tíež na prípadnej náhradnej schôdzi 
zvolanej emitentom (ďalej len Schôdza), predmetom ktorej bude najmä zmena Podmienok vo vzťahu 
k povinnosti Emitenta overiť plnenie Ukazovateľa Leverage podl'a článku 12.1 odsek (e) Podmienok 
na základe finančných údajov uvedených v polročnej konsolidovanej účtovnej závierke Emitenta za obdobie 
6 mesiacov finančného roka 2020/21 (od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021) vypracovanej v súlade 
s IFRS a na základe finančných údajov uvedených v ročnej auditovanej konsolidovanej účtovnej závierke 
Emitenta za obdobie 12 mesiacov finančného roka 2020/21 ( od 1. novembra 2020 do 31. októbra 2021) 
vypracovanej v súlade s IFRS a povinnosť Emitenta oznámiť toto plnenie Ukazovateľa Leverage (alebo jeho 
prípadné nesplnenie) a príslušné výpočty Majiteľom dlhopisov, prípadne ďalšie záležitosti v rozsahu 
oznámenia o zvolaní Schôdze Majiteľov Dlhopisov, ktoré bolo uverejnené na webovom sídle Emitenta 
www.tmr.sk, sekcia „Zákonné zverejnenia", časť „Oznámenia" (ďalej len Oznámenie) (b) prípadným 
zvolaním náhradných Schôdzí, a to v rovnakom rozsahu a ( c) zastupovaním Splnomocniteľa ako Emitenta 
Dlhopisov a zvolávateľa Schôdze a prípadne náhradných Schôdzí, najmä, nie však výlučne, aby: 

1. V súvislosti so zvolaním Schôdze za Splnomocniteľa (samostatne) konali, podpisovali a vykonávali 
všetky práva, ktoré mu ako Emitentovi Dlhopisov, vo vzťahu ku ktorým je zvolaná Schôdza, 
prislúchajú (vrátane práv vyplývajúcich Splnomocniteľovi ako Emitentovi z Podmienok a zákona 
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č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, v platnom znení), prijali akékoľvek rozhodnutia a podpísali akékoľvek 
a všetky stanoviská a dokumenty, ktoré bude potrebné alebo vhodné zabezpečiť. 

2, Samostatne zastupovali Splnomocniteľa ako Emitenta Dlhopisov a zvolávateľa Schôdze, najmä, nie 
však výlučne, aby: 

(a) zabezpečili zvolanie a organizáciu Schôdze a vykonávali súvisiace úkony; 

(b) zúčastnili sa Schôdze, potvrdili účasť Splnomocniteľa na Schôdzi a vyjadrovali sa v mene 
Splnomocniteľa ohľadom akýchkoľvek záležitosti a návrhov a navrhovali akékoľvek 
záležitosti na prerokovanie Schôdze; 

(c) vykonávali funkciu predsedu Schôdze, prípadne volili predsedu Schôdze a/alebo volili alebo 
poverili ďalšie osoby činnosťami súvisiacim s vedením Schôdze; 

( d) zvolali náhradnú Schôdzu; 

( e) navrhovali v mene Emitenta na Schôdzi prijatie rozhodnutí v zmysle Oznámenia, ktorých 
predmetom je, okrem iného, zmena Podmienok vo vzťahu k povinnosti Emiteuta overiť 
plnenie Ukazovateľa Leverage podľa článku 12.1 odsek ( e) Podmienok na základe 
finančných údajov uvedených v polročnej konsolidovanej účtovnej závierke Emitenta za 
obdobie 6 mesiacov finančného roka 2020/21 (od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021) 
vypracovanej v súlade s IFRS a na základe finančných údajov uvedených v ročnej 
auditovanej konsolidovanej účtovnej závierke Emitenta za obdobie 12 mesiacov finančného 
roka 2020/21 (od 1. novembra 2020 do 31. októbra 2021) vypracovanej v súlade s IFRS 
a povinnosť Emitenta oznámiť toto plnenie Ukazovateľa Leverage ( alebo jeho prípadné 
nesplnenie) a príslušné výpočty Majitei'om dlhopisov; a 

(f) vykonali akékoľvek ďalšie právne a iné úkony, vyhlásenia a vzali na vedomie akékoľvek 
skutočnosti týkajúce sa Schôdze a/alebo ďalších zmien Podmienok:. 

3. Bez obmedzenia vyššie uvedeného je každý zo Splnomocnencov oprávnený vo všeobecnosti 
vykonať akékoľvek iné úkony akejkoľvek povahy a druhu a pripraviť a podpísať dokumenty 
akéhokoľvek druhu (vrátane notárskych zápisníc), ktoré majú byť podľa uváženia Splnomocnenca 
vykonané vo vzťahu priamom alebo nepriamom k záležitostiam uvedeným vyššie, 
a to aj v prípadoch, v ktorých sa podľa práva vyžaduje osobitné plnomocenstvo. 

Toto plnomocenstvo sa udeľuje s právom substitúcie. Každý zo Splnomocnencov je oprávnený delegovať 
niektoré alebo všetky oprávnenia podľa tohto plnomocenstva na takú osobu alebo osoby, ktoré písomne určí. 

Toto plnomocenstvo ajeho výklad sa riadi slovenským právom aje udelené na dobu určitú do 31. augusta 
2021. 

0'.~ (/ A't:,r:;_ V ./J R:'/1 $,?te---;dňa _/f-'-----' •~~2021 

Splnomocni teľ 
Tatry mountain resorts, a.s. 

Meno /f?•:r (f Cl~ /l!JvJE/é 
Funkcia c/e /1/ (?YtZ Ls,-fu /li?h.{/fi._/ 
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To1o plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam. 

Splnomocnenec 
Alien & Oveiy Bratislava, s.r.o. 

Meno: Mgr. Renátns Kollár 

Funkcia: konateľ 

Toto plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam. 

Splnomocnenec 

Me r. Peter Jedinák, LL.M. 
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OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE 
(LEGALIZÁCIA} 

()svcdčujem, že: Ing. Jozef Hodek, dátum narodenia: 24.11.1982, rndné číslo: 821124/6230, pobyt: Pri 
Suchom mlyne 3898/26, Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) 
zákonný'm spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: ER121216, listinu predo mnou 
v)astnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 567051/2021. 

Bratislava dňa 15.06.2021 

Upozornenie: 
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť 
skutočností uvádzaných v listine 
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku) 

zamestnanec 
poverený notárom 

• 





OSVEDČENIE O PRA VOSTJ PODPISU NA LISTINE 
(LEGALIZÁCIA) 

Osvedčujem, že: Ing. Igor Rattaj, dátum narodenia: 02.01.1971, rodné číslo: 710102/6273, pobyt: 
Mntúšova 4387/19, Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) 
zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, čfsló: JF986830, listinu predo mnou 
vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 571356/2021. 

Uratislava dňa 16.06.2021 

Upozorne11ie: 
Notár legalizápi9uneosvtidčuje pravdivosť 
skutočnoslí úv~d#u.ýchy listine 
(§ 58 ods. 4 Notru-skeh9 poriadku) 

- . ' . 

za1nestnanec 
poverený notárom 

• 



Mgr. Katarína Bavl'"k , s1 ova 

notársky koncipient 

;~< 
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··•··1·· .. ·· ... ~· ..... ·. •• ... ',., 1,· 
,;, 

,·,: 
-,, t, 



Prezencia schôdze majiteľov dlhopisov 

Tatry mountain resorts, a.s. 
Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 

konanej dňa: 12.07.2021 
v hoteli Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo nám. 2, Bratislava 



Tatry Mountain Resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01 

Stav prezencie na schôdzi majiteľov dlhopisov konanej dňa 12.7.2021 v Bratislave 

Počet akcií: 

Počet akcií oprávňujúcich hlasoval': 

(Stav prezencie o 14:09:50) 

SPOLU 

90 OOO 

90 OOO 

PRÍTOMNÝCH 

47 419 

47 419 

PERCENTO 

52,687 % 

52,687 % 

10 prítomných účastníkov zastupuje 47 419 hlasov, čo je 52,687% podiel z celkového počtu 
vydaných a nesplatených dlhopisov. 

1\.5. R1N R,S.R.0 
JUžNA 1~'1YII~ 10 ~oš!CE 
2) léU:311\700 1 OJ 

-----------------------------------~:,f(ošíe' 
Spracoval: A. S.Partner, s.r.~•;/:: 

8 

8 



Mountain Resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01 Strana č.1 /3 

Zoznam prítomných veriteľov na schôdzí majiteľov dlhopisov konanej dňa 12.7.2021 v Bratislave 

hlas. 
H<:a Priezvisko, meno, titul/ obchodné meno Mesto, ulica Príchod Odchod 
85205 Grunner Karol, doc. Ing. Bratislava, Rovniakova 2448/9 13:57:43 

+ Grunner Karol doc. Ing., Bratislava, Rovniakova 2448/9 

Bratislava, Vendelínska 2859/12 14:03:53 
+ Horniak Peter, Bratislava, Vende!inska 2859/12 

85203 Kollár Matej, Ing. Bratislava, Záhrebská 5264/13 14:02:31 
+ Kollár Matej Ing., Bratislava, Záhrebská 5264/13 

85204 Orvoš Juraj Bratislava, Hrobákova 1639/15 13:59:14 
+ Orvoš Juraj, Bratislava, Hrobákova 1639/15 

85170 Pečlmon Martin, Mgr. Bratislava- Ružinov, Karadžičova 3968/6 13:47:18 

+ J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.- 365.invest !ČO:0000000000, Bratislava, Dvofákovo nábrežie 4 

+ J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f., - 365.invest lČ0:0000000000, Bratislava, Dvofákovo nábrežie 4 

+ Dlhopisový krátkodobý o.p.f. - 365.invest IČO:0000000000, Bratislava, Dvoľákovo nábrežie 4 

+ Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest IČO:0000000000, Bratislava, Dvoľákovo nábrežie 4 

+ J& T BOND CZK OPF IČO:0000000000, , 

+ J& T FLEXIBILNÍ OPF IČO:0000000000, , 

+ J& T LIFE 2025 OPF IČO:0000000000, 
+ J& T LIFE 2030 OPF IČO:0000000000, , 

+ J&T LIFE 2035 OPF IČO:0000000000, , 

+ J&T MONEY CZK OPF IČO:0000000000, 

+ J&T HIGH YIELD II IČO:0000000000, , 

+ J&T RENTIER Fund IČO:0000000000, , 

Počet hlasov 

( 8) 

8 

( 71) 

71 

( 40) 

40 

( 35) 

35 

( 40 150) 

14 OOO 
400 
700 

1 500 

4150 

250 

350 

100 

100 

16 350 

2 OOO 
250 

Spracoval: A.S.Partner, s.r.o., Košice 



Tatry Mountain Resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01 Strana č,2/J 

Zoznam prítomných veriteľov na schôdzi majiteľov dlhopisov konanej dňa 12.7.2021 v Bratislave 

č. hlas. 
lístka Priezvisko, meno, titul/ obchodné meno 

85150 Pečimon Martin, Mgr. 

+ Čúvala Ján MUDr., , 
+ Káčeríková Zuzana, , 

+ Kusenda Ján Ing., , 

+ Kollár Milan Ing., , 
+ Kantorák Stanislav, 

+ KlimoJán, , 

+ Kukal Jan Ing., , 

+ Minarových Mária Jng., 
+ Hupko Roman !ng., , 
+ Hulkó Gabriel Prof. Dr. Ing., 
+ Hrivfk Rudolf Jng., , 
+ Benko Ladislav, , 

+ Dukes Jozef Ing., , 
+ Dráfiová Eva PhDr., 
+ Binderová Dagmar, , 
+ Bystrická Magdaléna Ing., 
+ Poloma Peter Ing., , 

+ Bób Juraj Ing., , 

+ Juhásová Jaroslava, 
+ Schmidt Peter, , 
+ Juhásová Lucia JUDr., 
+ Uptáková Eva, , 
+ Ožvald Maroš Mgr., , 

+ Nittnausová Helena MUDr., 
+ Nittnaus Walter Mgr., , 
+ Farkaš Mikuláš Ing., 
+ Malček Ján Ing., , 
+ Mik!ánková Janka, , 
+ Miklánek Jaroslav lng., 
+ ll!a Ladislav Ing., 
+ Guba Jozef Ing., , 
+ Gubová Eva, , 
+ Hudec Vladimlr JUDr., 

+ Egyed Jana, , 
+ Dzurňák Pavol, , 

+ Černík Pavel Mgr., 
+ Sucha Tibor, , 
+ Dobiaš Daniel Ing., , 
+ Záň Peter Ing., , 

+ Urslnyová Viera lng., 
+ Šimuneková Zita, , 
+ Sapák Ľubomír Ing., 
+ Ondriš/k Ján, , 

+ Privrel Miroslav Ing., 
+ š oltes Jozef, , 
+ Sobôtka Peter, , 
+ Rakovská Mária, 
+ Rendošová Uvia Ing., 
+ Krchňáková Mária, , 

Mesto, ulica 

Bratislava-Ružinov, Karadžičova 3968/6 

+ TAURUS GROUP LIMITED IČO:24182931, Praha 5 - Tŕebonice, Ringhofferova 11511 

85172 Prvý Vladimír Šustekova 2992/21 

+ Prvý Vladimír, šustekova 2992/21 

85151 Samek Jaroslav 

+ Samek Jaroslav, Bratislava, Jašíkova 3151/15 

85153 Šulcová Slávka 

+ Šulcová Slávka, Bratislava, Stanekova 2785/14 

Bratislava, Jašikova 3151/15 

Bratislava, Stanekova 2785/14 

Prlchod Odchod 

13:27:55 

14:00:37 

13:57:40 

13:53:59 

Počet hlasov 

(695oJ 
43 

160 

60 
60 

4 
40 

878 

15 
100 

124 

20 
5 

1 OOO 

80 

875 

15l'lf 
424 , 

95 

10 

20 
10 

60 

15 
40 

40 
100 

15 
60 

125 
37 

335 

100 

150 
30 

10 1sr 
24 
16 

3 

55 
60 

100 
30 

785 
23 
18 
54 
12 

100 
500 

( 42) 

42 
( 86) 

86 



IO 
'4 
!O 
5 

lO 
lO 
15 
15 
24 
95 
10 
20 
10 
60 
15 
40 
40 
00 
15 
60 
25 
37 

135 
100 
150 
30 
10 

15. 
24 
16 
3 

55 
60 

100 

30 
785 
23 
18 
54 
12 

100 

Mountain Resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01 Strana č.3/3 

zoznam prítomných veriteľov na schôdzi majiteľov dlhopisov konanej dňa 12.7.2021 v Bratislave 

Priezvisko, meno, titul/ obchodné meno Mesto, ulica 

206 Vojtko Marián, Ing. Bratislava, Jasovská 3183/39 

+ Vojtko Marián Ing., Bratislava, Jasovská 3183/39 

Tesarové 

Príchod Odchod 

13:51:47 
Počet hlasov 

( 7) 

7 

Počet prítomných hlasov: 47 419 

A.~A TNER,5.R.O 
JUŽN IEOA 78 KOŠICE 

l ) I Č Q : 3 -s 7 O O 41 OJ 

Spracovaf: A.S.Partner, s.r.o., Košíce 



Výsledky hlasovaní na schôdzi majiteľov dlohopisov 

hlasovanie č.1 

Tatry mountain resorts, a.s. 
Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 

konanej dňa: 12.07.2021 
v hoteli Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo nám. 2, Bratislava 



Tatry Mountain Resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01 Strana č.1/1 

Súhrnný výsledok hlasovania č.1 na schôdzi majiteľov dlhopisov konanej dňa 12.7.2021 v Bratislave 

Názov hlasovania: Uznesenie č. 1 

Začiatok hlasovania: 14:30:40 

Koniec hlasovania: 14:31: 18 

PRÍTOMNOSŤ V ČASE HLASOVANIA: 

Počet hlasov: 

Počet hlasov oprávňujúcich hlasoval': 

SPOLU 

90 OOO 

90 OOO 

PRITOM NÝCH 

47 419 

47 419 

PERCENTO 

52,687% 

52,687% 

C. 
list 
85 
851 
852 
852 
851 
851 
851 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
~;~ 

POČET HLASOV PERCENTO ** 
VŠETKÝCH 

ZA 

PROTI 

ZDRžALO SA 

NEHLASOVALO 

47 340 

o 
79 

o 

52,600% 

0,000% 

0,087% 

0,000% 

CELKOM 47 419 52,687% * 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 47 419, čo je 52,687 % podiel z celkového 
počtu vydaných a nesplatených dlhopisov. 

A.s<l~RH{JR,S.R.O 
JUŽNÁ \ht.ut¼!ošlCE 
2i I ea: '.l1ll10041 eJ 

* Vypočítaná hodnota nepredstavuje súčet zobrazených diefčfch percent, pretože tento môže byť zaťažený kumulatfvnou chybou z vykonanéhO 
matematického zaokrúhlenia. 

** Hodnoty v st/pci predstavujú príslušné percentá zo všetkých podielov oprávňujúcich hlasovať. 
0 Koť Spracoval: A.S.Partner, s.r. '' 

• 

8520' 



atry Mountain Resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01 Strana č.1/1 

Výsledok hlasovania č. 1 na schôdzi majiteľov dlhopisov konanej dňa 12.7.2021 v Bratislave 

Názov hlasovania: Uznesenie č. 1 

Začiatok hlasovania: 14:30:40 

Koniec hlasovania: 14:31 :18 

č. hlas. 
lístka Priezvisko, meno, titul 
85205 Grunner Karol doc. Ing. 
85171 Horniak Peter 
85203 Kollár Matej Ing. 
85204 Orvoš Juraj 

⇒ 85150 Pečimon Martin Mgr. 
; 85170 Pečimon Martin Mgr. 
: 85172 Prvý Vladimír 

ZA PROTI ZDRŽAL SA NEHLASOVAL 
o o 8 o 
o o 71 o 

40 o o o 
35 o o o 

6 950 o o o 
40 150 o o o 

42 o o o 
~5151 Samek Jaroslav 86 o o o 

.. 5153 Šulcová Slávka 30 o o o 
85206 Vojtko Marián Ing. 7 o o o 

) ** 
Spolu: 47 340 o 79 o 

H 

Io 

~ 5'h.i.O Vo 
• Ž • 78 KOŠICE 

Vo JU 11/'l. 
z ) \ č Q : 3 i ll 7 O 0·41 OJ 

1/o 

1/o * 
') 

Spracoval: A.S.Partner, s.r.o., Košice 




