Tatry mountain resorts, a.s.

TMR pripravuje duálnu kotáciu na Varšavskej burze
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (23. jún 2011) – predstavenstvo spoločnosti Tatry mountain resorts,
a.s. sa rozhodlo zabezpečiť duálnu kotáciu akcií TMR na Varšavskej burze. Zámerom
manažmentu TMR je zabezpečiť obchodovateľnosť akcií TMR na Varšavskej burze najneskôr
do konca prvého kvartálu 2012.
Akcie spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. patria na Bratislavskej burze k jednému z najobchodovanejších
titulov. Primárnym cieľom spoločnosti je zabezpečiť svojim akcionárom zhodnotenie nimi vložených
prostriedkov do akcií TMR, najmä prostredníctvom rastu ceny akcií v dôsledku úspešnej realizácie investičnej
stratégie, stabilnou dividendovou politikou prinášajúcou každoročne výnos vo forme dividendy, ako aj vo forme
jedinečného čerpania benefitov v rámci tzv. akcionárskeho klubu. Spoločnosti sa darí napĺňať primárne ciele.
Práve v súlade s primárnym cieľom TMR, zabezpečiť svojim akcionárom zhodnotenie nimi vložených
prostriedkov do akcií, sa predstavenstvo TMR rozhodlo zabezpečiť duálnu kotáciu akcií TMR na Varšavskej
burze. Varšavská burza je momentálne najlikvidnejšou burzou v regióne Strednej a Východnej Európe.
Zámerom TMR je zabezpečiť obchodovateľnosť akcií na Varšavskej burze najneskôr do konca I. kvartálu 2012.
Prostredníctvom duálnej kotácie (tzv. Dual listing) budú akcie TMR kótované na Burze cenných papierov v
Bratislave (BCPB) a súčasne aj na spomenutej Varšavskej burze (VB). Hlavným prínosom pre akcionárov je
zvýšenie likvidity akcií TMR a zároveň sa umožní investorom výber trhu, na ktorom akcie nakúpi či predá.
„Výber Varšavskej burzy súvisel hlavne s tým, že je v tomto regióne z hľadiska rôznych parametrov najlepšia“,
povedal predseda predstavenstva TMR Bohuš Hlavatý. 30.6.2010 bola VB vyhlásená najväčšou národnou
burzou v Strednej a Východnej Európe a zároveň jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich búrz v Európe. Pre
porovnanie je trhová kapitalizácia VB 201 bn. EUR, pričom Viedenská burza dosahuje 93,9 bn. EUR a Pražská
burza len 31,9 bn. EUR. Napríklad denný objem obchodov dosahuje vo Varšave v prepočte 186 mil. EUR, v
Prahe je to iba 58 mil. EUR. Pre zaujímavosť Poľská vláda používa burzu ako privatizačný nastroj,
obchodovanie je teda podstatne živšie, ako inde v Európe.
Akvizičné aktivity v Poľsku, ktoré TMR avizovalo, tiež vytvárajú predpoklady na zvýšený záujem poľských
investorov o akcie TMR. “Naše akvizičné aktivity na Poľskom trhu a zabezpečenie dual listingu na Varšavskej
burze vnímame ako dva oddelené projekty. Tieto sa v konečnom dôsledku navzájom síce môžu podporovať, ale
každý z nich sleduje svoj vlastný ciel, nezávislý od výsledku toho druhého. Duálnu kotáciu plánujeme zrealizovať
bez ohľadu na priebeh a výsledok našej snahy o avizovanú privatizáciu PKL”, doplnil Hlavatý.
Dual listing je vo svete bežnou formou ako zabezpečiť obchodovateľnosť akcií na viacerých zahraničných
trhoch. Zo susedného Česka sú takto obchodované napr. spoločnosti Fortuna a CEZ – obe súčasne na Pražskej
ako aj Varšavskej burze.
Momentálne prebieha analýza krokov potrebných na realizáciu duálneho listingu. Najväčšou prekážkou sa javí
samotná technická stránka prípravy zo strany CDCP (Centrálny depozitár cenných papierov), keďže tento
doteraz nebol prepojený so žiadnym zahraničným depozitárom pre účely zabezpečenia dual listingu. Podľa
dostupných informácií je zabezpečenie duálneho listingu a súvisiace technické úpravy jedna z najvyšších priorít
BCPB. V prípade, že sa dual listing na Varšavskej burze nebude dať zrealizovať z technických príčin na strane
dotknutých inštitúcii (BCPB a CDCP), tak predstavenstvo TMR pristúpi k prehodnoteniu tohto zámeru a bude sa
snažiť nájsť iné riešenie na zabezpečenie udržania trendu zvyšovania likvidity pre akcionárov TMR.
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.

