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Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta  

 

Vážený pán, vážená pani, 

 

spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský 

Mikuláš,  IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom 

Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako emitent cenných papierov prijatých na 

obchodovanie na  kótovanom trhu a voľnom trhu Vám podľa § 45 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze 

cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje nasledovné regulované informácie:  

 

Dňa 5. marca 2014 uzatvorili akcionári Szczyrkowskiego osrodka narciarskiego S.A so 

Spoločnosťou zmluvu o predaji akcií, na základe ktorej Spoločnosť nadobudla 97% akcií 

Szczyrkowskiego osrodka narciarskiego SA( SON) v Poľsku.   

Vstupom na poľský trh v oblasti prevádzkovania horských stredísk,  tak vstúpila Spoločnosť do 

ďalšej etapy svojho rozvoja. 

 Cieľom tejto akvizície je rozvoj a modernizácia strediska prostredníctvom kapitálových investícií 

a využitie jeho potenciálu. Spoločnosť plánuje vybudovať v Szczyrku viacero nových lanoviek, 

zasnežovacie systémy a rozvinúť infraštruktúru tak, aby sa Szczyr dostal na úroveň najrozvinutejších 

lyžiarskych stredísk v Poľsku. V strednodobom horizonte predpokladáme investície v hodnote 30 mil. 

EUR. 

Szczyrk je stredisko s bohatou históriou a tradíciou lyžovania. Už dnes má 25 km kvalitných 

zjazdoviek a v celom regióne je 60 km  lyžiarskych trás. Stredisko má ideálnu polohu v poľských 

Beskydoch v blízkosti ďalších tradičných miest zimnej dovolenky. Szczyrk má silnú ubytovaciu 

základňu s 10 000 lôžkami. V rádiu do 150 km žijú viac ako 4 milióny ľudí, čo predstavuje obrovský 

potenciál pre ďalší rast strediska. Szczyrk je od slovenského hraničného priechodu Skalité vzdialený 

len 50 kilometrov. 

S úctou 
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         Ing. Jozef Hodek   

člen predstavenstva                          
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