
                                                                  Tatry mountain resorts, a.s. 

TMR za rok 2011 opäť najobchodovanejšiou emisiou 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (12. jún 2012) – Z pohľadu objemu obchodov na akciovom trhu Burzy 
cenných papierov v Bratislave (BCPB) je emisia TMR za rok 2011 najobchodovanejším titulom. 
Celkový objem obchodov bol 208.997.759,- €, čo predstavuje viac než 61% celkového objemu 
obchodovaných akcií na BCPB v roku 2011. 

Líderská pozícia Tatry mountain resorts sa po roku opäť potvrdila aj na akciovom trhu. Predseda 
predstavenstva TMR Bohuš Hlavatý si po roku opakovane prevzal prestížne ocenenie za najviac 
obchodovaný akciový titul na Bratislavskej burze.  

  

Celkový objem obchodov bol 208.997.759,- €. Tento predstavuje viac než 61% celkového objemu 
obchodovaných akcií na BCPB v roku 2011. Priemerný denný objem zobchodovaných akcií predstavuje  
835.991 €, spolu v priebehu roka bolo 250 obchodovaných dní.  

V máji predstavovali obchody s akciami TMR až 51,2%-ný podiel na všetkých zrealizovaných akciových 
obchodoch na BCPB. K 12.6.2012, pri aktuálnej cene akcie 43,59 €, ročný výnos z držby akcie 
predstavuje 5,09%. Dividendový výnos za uplynulý rok navyše predstavuje 2,2%. Tvorcom trhu pre akcie 
TMR je J&T Banka, ktorá významne prispela k tomuto výsledku. 

 

 

 

 

 

Spoločnosť TMR za posledných 5 rokov preinvestovala viac ako 100 miliónov € do existujúcich horských 
stredísk vo Vysokých a Nízkych Tatrách, zlepšuje ich kvalitu a konkurencie schopnosť nielen v rámci 
Slovenska, ale aj v rámci Strednej Európy. Ďalších 56 mil. bude preinvestovaných v ďalších rokoch. 

 

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.  


