
Tatry mountain resorts, a.s. 

TMR debutuje na burze vo Varšave 

VARŠAVA (15. október 2012) – Dnešok je pre Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) prvým dňom 
obchodovania na Hlavnom trhu Burzy cenných papierov vo Varšave (WSE). Zástupcovia TMR, 
najväčšieho poskytovateľa turistických služieb na Slovensku, otvorili obchodovanie s akciami TMR na 
WSE tradičným zazvonením zvonca v priestoroch varšavskej burzy. 
 
6,707,198 akcií TMR zaknihovaných na doručiteľa dnes debutuje na Hlavnom trhu Burzy cenných papierov vo 
Varšave. Akcie TMR sú tak zároveň kótované na dvoch burzách cenných papierov, okrem WSE aj na 
paralelnom trhu Burzy cenných papierov Bratislava (BSSE). Akcie TMR budú taktiež od 22.10. obchodované na 
hlavnom trhu Burzy cenných papierov v Prahe, čím sa TMR stane prvou spoločnosťou vôbec, ktorej akcie sú 
zároveň kótované na týchto troch stredoeurópskych burzách zároveň.  
 
Kotácia akcií TMR na burze vo Varšave je pre manažment spoločnosti vecou prestíže, WSE je najväčšou a 
najlikvidnejšou zo stredoeurópskych búrz. Kotácia so sebou prináša záujem médií, ktorý chce manažment 
zúročiť v rámci synergií so svojou marketingovou kampaňou na poľskom trhu. Predstavenstvo TMR chce 
zároveň využiť duálnu kotáciu na vybudovanie pozície na poľskom kapitálovom trhu, či už medzi 
individuálnymi alebo inštitucionálnymi investormi v Poľsku, a to z týchto hlavných dôvodov: „Predpokladáme 
najmä záujem individuálnych investorov o náš Akcionársky klub, ktorý ponúka viaceré benefity v strediskách 
TMR. Títo investori sa stanú spoluvlastníkmi Tatier, ktoré sú spoločnými horami Poliakov aj Slovákov. Zároveň 
vďaka vlastníctvu akcií, niečoho hmatateľného, by sa poľskí akcionári mohli stať ambasádormi TMR v Poľsku. 
Predpokladáme, že inštitucionálni investori by o TMR mohli mať záujem pri prípadnom SPO – druhotnom 
získavaní kapitálu – pre prípadné financovanie nových projektov na poľskom trhu v budúcnosti,” komentoval 
Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva TMR. 
 

 

Akcie TMR sa 12.10.2012 na BSSE obchodovali na úrovni 43,57 EUR, pri ročnom výnose 4,92% a 
dividendovom výnose 2,2%. Akcie TMR sú zároveň najobchodovanejším akciovým titulom na 
bratislavskej burze. V roku 2011 predstavovali viac než 60% všetkých objemov obchodov s akciami, v roku 
2010 to bolo viac než 70%. 
 
Minulý finančný rok TMR vykázali konsolidované výnosy vo výške 39 miliónov EUR a čistý zisk 9,2 miliónov 
EUR. V tomto finančnom roku, ktorý pre TMR končí 31.10.2012, konsolidované výnosy za prvých deväť 
mesiacov dosiahli 32,6 miliónov EUR a čistý zisk bol vo výške 7,1 miliónov EUR. Rast TMR je hlavne 
odrazom akvizícií a kapitálových investícií do infraštruktúry, hotelov a služieb v strediskách spoločnosti v 
celkovom objeme 144 miliónov EUR za posledných šesť rokov.  
 
Podmienkou získania členstva v Akcionárskom klube je vlastníctvo minimálne 25 ks akcií TMR. Benefity majú 
formu voľných vstupov, skipasov a zliav v zariadeniach TMR. Viac informácií je k dispozícii na  
http://www.tmr.sk/akcionarsky-klub.html. Duálnu kotáciu akcií TMR na WSE technicky zastrešila spoločnosť 
CC Group SP zoo v spolupráci s J&T IB & Capital Markets, a.s. organizačná zložka. 
 
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. 


