
                                                                  Tatry mountain resorts, a.s. 

Valné zhromaždenie TMR v štýle Warrena Buffetta už 30.4.2011 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (21. apríla 2011) – Akcionári TATRY MOUNTAIN RESORTS a.s. 
budú 30.apríla, na valnom zhromaždení v Jasnej rozhodovať o rozdelení 5,5 mil. EUR medzi 
akcionárov na dividendách, ako aj o voľbe Borisa Kollára do orgánov spoločnosti. Pre 
akcionárov TMR je pripravený špeciálny program, výrazne zľavy na ubytovaní a darčeky vo 
forme lístkov na lanovky, či do aquaparku grátis a polnočné prekvapenie - koncert kapely 
Desmod.    

,,Investičná stratégia TMR prináša prvé výsledky v podobe vynikajúcich hospodárskych výsledkov vďaka 
čomu môžeme naplniť náš zámer a realizovať dividendovú politiku tak, ako sme akcionárom avizovali, čo 
ma mimoriadne teší,“ povedal Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva TMR.  

Individuálny čistý zisk TMR za obdobie 2009/2010 dosiahol 9,45 mil. EUR, čo po povinných odvodoch a 
úhrade minuloročnej straty predstavuje sumu 7,8 mil. EUR na rozdelenie v podobe dividend. V súlade so 
zverejnenou dividendovou politikou bude predstavenstvo TMR navrhovať valnému zhromaždeniu 
vyplatenie dividend vo výške 70% z tejto sumy. Akcionári TMR tak budú rozhodovať o vyplatení celkovej 
sumy 5,5 mil. EUR vo forme dividend. Na jednu akciu tak pripadá dividenda 0,82 EUR, čo predstavuje 
dividendový výnos cca 2%. 

Valné zhromaždenie (VZ) bude v hoteli Grand Jasná. Začiatok samotného valného zhromaždenia je 
naplánovaný na 15:00 hod., ale pre akcionárov TMR bude pripravený program už od rána. Čakajú ich 
bezplatné vstupy do Aquaparku Tatralandia, testovacie jazdy na luxusných autách značky BMW a budú 
mať možnosť využiť služby Welness Hotela Grand v Jasnej. Po skončení pracovnej časti VZ sa bude 
podávať večera a o 20:00 hod. začne večerný program v music klube Happy End so skupinou Desmod a 
diskotékou až do rána, barmanskou show, ochutnávkou drinkov a nápojmi za symbolické ceny. 

,,Dúfam, že naši akcionári si valné zhromaždenie užijú, pretože na slovenské pomery bude dosť netradičné. 
Inšpiroval nás Warren Buffett, ktorý valné zhromaždenia svojej Berkshire Hathaway vždy poňal tak trochu 
ako show. No a keďže náš biznis je o zážitkoch, zábave a oddychu, tak sme pre akcionárov pripravili 
víkend, ktorý si dúfam užijú. Prirovnanie k Buffetovi nie je o veľkosti, či  dlhodobej tradícii firmy, skôr 
o tom, že chceme ukázať, že aj v TMR nám na akcionároch záleží a chceme im pripraviť nie „súché“ valné 
zhromaždenie, ale niečo, čo bude akcionárov baviť a tiež im to ukáže firmu, ktorej akcie vlastnia,“ vysvetlil 
Bohuš Hlavatý.  

Okrem rozdelenia zisku sa bude na valnom zhromaždení rozhodovať aj o doplnení orgánov o ďalších 
členov. Novým členom dozornej rady by sa mal stať jeden z najskúsenejších ľudí v oblasti budovania a 
vedenia turistických stredísk na Slovensku, podnikateľ a aktuálne aj najznámejší slovenský otec Boris 
Kollár.  

Hlasovania na VZ sa môžu zúčastniť aj ľudia, ktorí zatiaľ žiadne akcie nevlastnia. Stačí vlastniť akcie k 
27.4.2011, čo je rozhodujúci deň pre účasť na VZ. O rozhodujúcom dni pre výplatu dividend budú 
rozhodovať akcionári na VZ 30. apríla 2011. Svoju účasť na VZ aj na sprievodnom programe potvrdil 
nielen Boris Kollár, ale aj iné významné osobnosti z oblasti cestovného ruchu a showbusinessu. 

Po ukončení VZ v hoteli Grand Jasná, je pre média pripravený briefing. Jeho začiatok bude ohlásený, 
v závislosti od ukončenia VZ, predpoklad je medzi 17,00 a 18,00 hod. 

Spoločnosť TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a 
prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely 
Grand Jasná, Tri studničky a Ski Záhradky, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý 
Smokovec a Liptovská Teplička a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica a Grandhotel Starý Smokovec. Do týchto dní investovala 
spoločnosť Tatry mountain resorts do uvedených stredísk vyše 45 mil. Eur a ďalších 90 miliónov má prispieť k zvýšeniu štandardu a 
návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch. 


