Tatry mountain resorts, a.s.

TMR má záujem investovať v Poľsku
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (6. september 2011) – na konferencii v Zakopanom potvrdila
spoločnosť Tatry mountain resorts, že plánuje v nasledujúcich rokoch investovať kapitál
vo výške 90 miliónov EUR na území Slovenska a v zahraničí. V aktuálnom období má
TMR najväčší záujem investovať v južnom Poľsku, ako aj v Špindlerovom Mlýne v
Českej republike. TMR už dlhšiu dobu deklaruje záujem o kúpu Polskich Kolei
Linowych (Poľských lanových dráh).
Najmenšie veľhory sveta sú spoločným pohorím tiahnucim sa dvoma krajinami Európskej únie,
Slovenskom aj Poľskom. Tatry sú euroregiónom, ktorý môže fungovať nad hranicami štátov.
“Poľsko je dôležitý smer v našom vývoji. Významný podiel zákazníkov stredísk patriacich pod Tatry
mountain resorts tvoria naši severní susedia, Poliaci. Prichádzajú využiť naše zjazdovky, oddýchnuť si
v našich hoteloch, zabaviť sa v najväčšom aquaparku v tejto časti Európy. Vidíme veľký potenciál
v infraštruktúre na území Poľska a máme záujem do nej investovať“, potvrdzuje Igor Rattaj,
spolumajiteľ TMR a predseda dozornej rady.
Spoločnosť TMR má finančné prostriedky a hľadá partnera pre spoločné projekty v Poľsku. Z kapitálu
určeného pre nové investície, je približne 35 miliónov EUR plánovaných na zahranične akvizície.
V súčasnosti je na prvom mieste v rozvojových plánoch spoločnosti Poľsko. TMR má záujem
o Poľské lanové dráhy (PKL), ktorých súčasťou sú napríklad lanovky na Kasprowy Wierch (Kasprov
vrch), Gubałówkę (Gubalowka), Górę Parkową (Parková hora), Górę Żar (Hora Żar). Otázka koľko
bude môcť TMR alokovať na možnú modernizáciu poľských lanových dráh závisí od potenciálu
a možností, ktoré sa pred spoločnosťou otvoria. TMR zvažuje investície aj do ďalších poľských
regiónov. TMR je v jednaní aj s obcami a mestami, na ktorých území sa lanové dráhy nachádzajú.
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, Grandhotel Starý
Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. Do týchto dní investovala spoločnosť Tatry mountain resorts do uvedených stredísk vyše
70 mil. Eur a ďalších 65 miliónov má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch. Posledná
akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia, najväčší Slovenský termálny aquapark, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu
v štýle Divokého západu vo Western City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.

