Tatry mountain resorts, a.s.

Tatry s novinkami
BRATISLAVA (13. november 2012) – Všetky najnovšie novinky zimnej sezóny predstavili
Tatranci v Bratislave počas tlačovej konferencie. Tatry priniesli do hlavného mesta symbolický
snehový kopec aj atraktívnu lanovku Funitel, najväčšiu a najnovšiu pýchu Jasnej, ktorá prepojí
po rokoch Chopok sever s jeho južnou stranou. Aj takto chceli Tatranci upozorniť na blížiacu sa
zimnú sezónu.
Termín v kalendári je neklamným znakom toho, že zimná sezóna je za dverami. Tatranci trošku
nefalšovanej zimy priniesli aj do hlavného mesta. Pri brehoch Dunaja v bratislavskom River Parku
vyrástla 13.11.2012 kopa tatranského snehu, tá symbolicky upozornila na blížiacu sa zimnú
sezónu, ktorá bude plná noviniek, tie priniesli investície vo výške až 44 miliónov EUR.
Tá najväčšia novinka, atraktívna kabínková lanovka Funitel, sa „prišla“ spolu so snehom ukázať do
Bratislavy. 24-miestna lanovka Funitel je pre stredisko Jasná Nízke Tatry prelomová keďže patrí
k najmodernejším technológiám na svete. Jej zaujímavosťou je upevnenie kabíny na dvoch lanách,
čo umožňuje jazdu lanovky aj pri rýchlosti vetra až do 120 km/hod.. Absolútnou novinkou na
Slovensku bude aj použitie lyžiarskeho výťahu Twinliner. Na trati po koľajniciach bude premávať
jeden vozeň s kapacitou 50 osôb. Súčasťou komplexného prepojenia Chopku Sever a Chopku Juh je
tiež uvedenie do prevádzky 15-miestnej kabínkovej lanovky v lokalite Kosodrevina – Chopok Juh.
Obe strany Chopku si prídu na svoje aj vďaka ďalším kilometrom technicky zasnežovaných trás až
úplne na vrchol.
Vo Vysokých Tatrách prešla najväčšou zmenou opäť obľúbená Tatranská Lomnica. Medzi dobrými
lyžiarmi vychytená lanovka v Lomnickom sedla bude už v zime kožená. Starú dvojsedačkovú
lanovku stredisko vylepšilo o komfortnejšie čierno-strieborné sedačky.

O tom, že aj zima pod tatranskými štítmi dokáže byť horúca presvedčí ďalšia novinka, Tropical
Paradise v Tatralandii. Tropická hala v podobe morskej mušle otvorila svoje brány už počas leta
a prispieva tak k atraktívnosti aquaparku najmä dosiahnutím väčšej nezávislosti voči vplyvom počasia.
Celý interiér Tropical Paradise je riešený ako kúsok karibského tropického raja s priemernou
teplotou 30°C a s originálnou tropickou flórou. V hale budú už v zime dostupné nové bazény
s čírou, ale aj morskou vodou a dokonca aj šnorchlovací bazén s morskými rybičkami. Ak by
niekomu bolo málo prímorskej atmosféry, tak špeciálna priehľadná strecha umožňuje aj opaľovanie sa
pod pravými palmami.
Medzi hlavnými strediskami regiónu budú v zime zdarma premávať ski busy a ski-aqua busy
a opäť sú pripravené aj pobytové balíky so zľavami až do 30%. Vďaka zavádzaniu nového projektu
vernostného systému zostanú ceny skipasov v Tatrách na úrovni z minulého roku a to aj napriek
množstvu spomennutých noviniek.

Lyžiarske strediská oficiálne otvoria svoje brány lyžiarom už 1.12.2012 a Tropical Paradise od
Vianočných sviatkov.
Aj členovia Akcionárskeho klubu TMR tak budú môcť vyskúšať novinky stredísk a uplatňovať si
aktuálne akcionárske benefity v zariadeniach TMR. Akcionári majú možnosť čerpať benefity vo forme
vstupov, skipasov a zliav v strediskách a hoteloch TMR v závislosti od počtu akcií TMR vo
vlastníctve. Na členstvo v Akcionárskom klube stačí vlastniť minimálne 25 akcií k 31.10.2012 pri
investovaní cez Bratislavskú burzu cenných papierov a k 30.11.2012 pri investovaní cez Pražskú
burzu cenných papierov a cez Varšavskú burzu. Viac informácií je dostupných na
www.tmr.sk/uplatnenie-benefitov.html.
Akcie TMR mali k 12.11.2012 cenu 44,00 EUR na Bratislavskej burze, 1.090 Kč na Pražskej burze
a vo Varšave 180 PLN. Ročný výnos z držby akcií je 6.0% a dividendový výnos 2.18%.
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 Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets
Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely
Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským strediskom Štrbské Pleso. Do konca roka 2011 sa
preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 100 mil. € a ďalších 56 miliónov € má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch.
Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia. Ide o najväčší slovenský termálny aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj
zábavu vo Fun Parku, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.

