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Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta – Investičný rozpočet 2016 

 

 

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 „TMR“) ako emitent cenných papierov prijatých na 

obchodovanie na  regulovanom trhu  Vám podľa § 45 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných 

papierov v znení neskorších predpisov oznamuje nasledovnú regulovanú informáciu:  

 

TMR oznámila dňa 2. mája 2016, že v tomto kalendárnom roku plánuje preinvestovať 44 miliónov 

EUR do rozvoja svojich súčasných prevádzok.  

Viac ako 23 miliónov EUR preinvestuje do svojich slovenských prevádzok. Kľúčové investície zahŕňajú: 

 Pribudne nová 15-miestna kabínková lanovka v stredisku Jasná v lokalite Chopok Juh 

(Krupová) za 14 miliónov EUR 

 Bude vybudovaná prvá fáza realitného projektu Centrum Jasná za 368 tisíc EUR 

 Do konca tohto roka bude dokončený nový hotel v rámci projektu Centrum Jasná 

rekonštrukciou administratívnej budovy „Stará pošta“ za 4,6 milióna EUR 

 V Aquaparku Tatralandia pribudne surférsky trenažér za 2.9 milióna EUR 

 V stredisku Vysoké Tatry sa zrekonštruuje 44 izieb Grandhotela Praha a otvorí sa nový outlet 

Tatry Motion v Starom Smokovci, spolu za 750 tisíc EUR 

Zvyšný CAPEX vo výške okolo 20 miliónov EUR bude smerovať do poľských prevádzok TMR 

nasledovne: 

 Za odhadovaných 8 miliónov EUR v stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (SON) 

pribudne nový zasnežovací systém, reštauračné zariadenia, športové obchody, požičovne a 

servis lyži, nové pokladne, ... 

 Viac ako 11 miliónov eur preinvestuje TMR v Sliezskom zábavnom parku (Śląskie Wesołe 

Miasteczko) na novú tematiku, atrakcie ako napr. 50 metrov vysokú horskú dráhu, vstupnú 

zónu, reštauračné prevádzky a obchody  
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Pre viac informácií prosím navštívte www.tmr.sk.  

 

S pozdravom 

 

 

 

                    
       

         Ing. Jozef Hodek 
člen predstavenstva 

Tatry mountain resorts, a.s.                                 
                          

Demänovská Dolina 2.5.2016 
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