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Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta – Akvizícia alpských lyžiarskych stredísk strediská Mölltal a 

Ankogel 

 

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“, „TMR“) 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 dôverné informácie:  

 

Tatry Mountain Resorts definitívne na ľadovci – spoločnosť kúpila alpské lyžiarske strediská Mölltal 

a Ankogel 

 

Liptovský Mikuláš - 12. júna 2019 -  Slovenská spoločnosť Tatry Mountain Resorts, a.s. (TMR) rozšírila 

portfólio svojich horských stredísk. Dlhodobo avizovaný zámer vstúpiť do alpského strediska naplnila 

TMR akvizíciou rezortu Mölltal v rakúskom Korutánsku.  

 

Spoločnosť Tatry Mountain Resorts a.s. podpísala  zmluvu o kúpe 100% podielu v spoločnosti Mölltaler 

Gletscherbahnen Gesellschaft mbH & CO KG, ktorá je majiteľom a prevádzkovateľom ľadovcového 

lyžiarskeho strediska Mölltaler Gletscher v Rakúsku a jeho sesterského strediska Ankogel – Mallnitz.  

TMR, ktorá už v uplynulej sezóne na základe dohody o spolupráci prostredníctvom svojho predajného 

online kanála GOPASS predávala skipasy do týchto stredísk, sa tak po roku stala ich majiteľom. 

 

Pre spoločnosť TMR predstavuje vstup na ľadovec strategické rozhodnutie. Dôležitým faktorom je aj 

možnosť rozšíriť ponuku pre klientov tak, aby si mohli dopriať kvalitnú lyžovačku oveľa skôr, ako sa 

začne lyžovať v súčasných strediskách TMR alebo naopak, aby mohli lyžovať ešte dlho po tom, čo 

sezóna na Slovensku, v Česku alebo v Poľsku skončí.  

 

Prvé kroky spoločnosti TMR v stredisku Mölltal budú viesť k nastaveniu štandardov v segmente gastro 

a ďalších služieb. V priebehu 1-3 rokov by TMR chceli na ľadovci nahradiť pôvodnú lanovku novou, 

ktorou by sme dokázali eliminovať nepriaznivé poveternostné podmienky.. Keďže Mölltal má ideálne 

podmienky na lyžiarske tréningy na najvyššej úrovni, TMR sa chce zamerať aj na lyžiarske kluby a 

vrcholových športovcov. Dôležitou súčasťou kúpy nového strediska bude program GOPASS, ktorého 

výhody sa pre jeho členov ukázali už v uplynulej sezóne. Preto bude TMR už v tomto roku rozširovať 

jeho funkčnosť aj do segmentu gastro a obchodov.  

 
       Tatry mountain resorts, a.s.                                  

         Ing. Jozef Hodek 
člen predstavenstva                        

Liptovský Mikuláš 12.06.2019 


