
 

 
 

Doplnenie Ročnej správy 2011/2012 spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. 

a jej dcérskych spoločností k 31.10.2012 

 

 Na strane 77 po časti Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia a pred časť Riadne 

valné zhromaždenie 21. apríla 2012 sa dopĺňa nasledovná časť: 

„Opis práv akcionárov 

Práva a povinnosti akcionárov spoločnosti Tatry mountain  resorts, a.s.  ustanovujú príslušné 

právne predpis a stanovy Spoločnosti. Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická osoba alebo 

fyzická osoba. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov  

ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými 

akcionármi rovnako. Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na 

likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti. Právo zúčastňovať sa na riadení 

spoločnosti akcionár uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práv s touto účasťou 

spojených; pritom je viazaný organizačnými opatreniami  ustanovenými v súlade so zákonom 

alebo stanovami pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom 

zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí 

spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania 

valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Na uplatnenie práv podľa predchádzajúcej 

vety je rozhodujúcim dňom deň určený v súlade s § 180 ods.2 Obchodného zákonníka v oznámení 

o konaní valného zhromaždenia. Akcionár alebo akcionári, ktorí sú majiteľmi akcií, ktorých 

menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov požiadať 

o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia  na prerokovanie navrhovaných záležitostí.  

Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na 

rozdelenie akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú 

dobromyseľne. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom 

zostatku vo výške určenej zákonom. Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, 

ktoré sa ukladajú do zbierky listín alebo do registra účtovných závierok podľa osobitného zákona 

a vyžiadať si kópie týchto listín  alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, na svoje náklady 

a nebezpečenstvo.“  

 

 Na strane 80 časť Ostatné doplňujúce údaje sa dopĺňa o nasledovný text: 

„Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.  je emitentom  6 707 198 akcií prijatých na obchodovanie na 

kótovanom paralelnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., na hlavnom trhu  Burzy 



 

 
 

cenných papierov Praha, a.s. a na hlavnom trhu Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie (WSE) 

v nasledovnej štruktúre:  

ISIN: SK11220010287 

Druh, forma a podoba cenného papiera:   akcie kmeňové- na doručiteľa, zaknihované 

Menovitá hodnota jednej akcie:    33,00 EUR 

Počet akcií:       6 707 198 

% podiel na základnom imaní:     100% 

Obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov:  nie je  

Spoločnosť TMR, a.s.  k 31.10.2012 nevydala žiadne dlhopisy,  zamestnanecké akcie ani prioritné 

akcie.  

O vydaní akcií rôznej formy, rôznej menovitej hodnoty, rôzneho druhu odlišujúceho sa označením 

a právami, ktoré sú s nimi spojené rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti TMR, a.s. Spoločnosť 

môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydávať dlhopisy,  s ktorými je spojené právo na 

ich výmenu za akcie Spoločnosti (vymeniteľný dlhopis), alebo právo na prednostné upísanie akcií 

Spoločnosti (prioritný dlhopis), ak valné zhromaždenia súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení 

základného imania. 

Na nadobudnutie vlastných akcií Spoločnosti na účel ich prevodu na zamestnancov spoločnosti sa 

nepoužije ustanovenie § 161a ods.2 písm. a) Obchodného zákonníka. Takto nadobudnuté akcie musia 

byť prevedené na zamestnancov spoločnosti do 12 (slovom: dvanásť) mesiacov od ich nadobudnutia 

spoločnosťou. 

 Na nadobudnutie vlastných akcií Spoločnosti na účel odvrátenia veľkej škody bezprostredne hroziacej 

spoločnosti sa nepoužije ustanovenie § 161a ods.2 písm. a) Obchodného zákonníka. Predstavenstvo je 

potom povinné oboznámiť valné zhromaždenie na jeho najbližšom zasadaní o skutočnostiach podľa             

§ 161a ods. 4 Obchodného zákonníka 

Hlasovacie práva spojené s akciami Spoločnosti nie sú obmedzené. Majitelia cenných papierov 

vydaných Spoločnosťou nemajú osobitné práva kontroly. 

Spoločnosť TMR, a.s.  k 31.10.2012 nemá vedomosť o žiadnym dohodách medzi majiteľmi cenných 

papierov ňou vydaných, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov 

a obmedzeniam hlasovacích práv.“   

 

 



 

 
 

 Na strane 85 v časti Akcionárska štruktúra pred tabuľkou sa dopĺňa nasledovný text: 

„Spoločnosti TMR, a.s. sú známe nasledovné osoby, ktoré držia priamu či nepriamu účasť na 

základnom imaní a hlasovacích právach Spoločnosti:“ 

 

22.apríla 2013 

Jozef Hodek 

Člen predstavenstva a CFO Tatry mountain resorts, a.s. 


