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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 v súlade s Pravidlami pre prijatie akcií na kótovaný hlavný a paralelný trh burzy, 

článok 8 , bod 8.1, písm. k) a  Pravidlami regulovaného voľného trhu , článok 8 , bod 8.1, písm. k) 

oznamuje nasledovné skutočnosti:  

 

- Dňa 04.09.2018 predstavenstvo Spoločnosti rozhodlo o vydaní dvoch nových emisií dlhopisov. 

- Prvá emisia bude 6 ročná, zabezpečená emisia v objeme  do 90.000.000,- EUR vrátane,  

s menovitou hodnotou 1.000,- EUR a max. výškou úroku do 4,4%,  emitentom bude Spoločnosť. 

Obchodovateľnosť: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., zabezpečenie hnuteľným 

a nehnuteľným majetkom Spoločnosti a hnuteľným a nehnuteľným majetkom spoločností 

s majetkovou účasťou Spoločnosti . Emisia bude vydaná podľa slovenského práva a  bude verejne 

ponúkaná v Slovenskej republike a v  Českej republike. 

- Druhá emisia bude 4 ročná, zabezpečená emisia v objeme  do 1.500.000.000,- CZK vrátane,  

s menovitou hodnotou 30.000, CZK a s max. výškou úroku 4,5% v CZK resp. 3,5%  v EUR (pri  

uzatvorení cross currency swapu), emitentom bude obchodná spoločnosť založená podľa českého 

práva so 100% majetkovým podielom Spoločnosti  a so 100% hlasovacích práv Spoločnosti . 

Obchodovateľnosť: : regulovaný voľný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s., zabezpečenie 

hnuteľným a nehnuteľným majetkom Spoločnosti a hnuteľným a nehnuteľným majetkom 

spoločností s majetkovou účasťou Spoločnosti a ručiteľským vyhlásením Spoločnosti. Emisia bude 

vydaná podľa českého práva a bude verejne ponúkaná v Slovenskej republike a tiež v Českej 

republike. 

- Mandát na predaj dlhopisov má  J&T BANKA, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 

18600, IČO: 47115378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, 

oddiel: B, vložka č.: 1731 

- Predpokladaný termín vydania dlhopisov je október  2018  

 

S pozdravom 

 

                  __________________________ 

               Tatry mountain resorts, a.s.                                  

         Ing. Jozef Hodek   

člen predstavenstva                          

Demänovská Dolina 12.09.2018 


