Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta – Výsledky riadneho valného zhromaždenia
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 Vám oznamuje súhrnné výsledky riadneho valného
zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 18. apríla 2018 ( ďalej len „ RVZ“):
•

•
•
•
•
•

•

Akcionári schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.10.2017 a prijali návrh na rozdelenie
zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2016 a končiacom 31.10.2017 vo
výške 9 222 486,88 EUR a to tak, že 922 248,69 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu a
8 300 238,19 EUR sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období.
Akcionári schválili navrhovaného audítora Spoločnosti, KPMG Slovensko spol. s.r.o.
Akcionári schválili zmeny stanov Spoločnosti.
Pavol Mikušiak bol opätovne zvolený za člena dozornej rady.
Akcionári odvolali členov Výboru pre audit.
V rámci obchodného plánu na súčasný finančný rok predstavenstvo predstavilo finančný plán s
ročnými konsolidovanými výnosmi vo výške 105,0 mil. EUR, čo by predstavovalo 9,5% medziročný
nárast. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) je plánovaný na 33,5 mil.
EUR, teda 6,3% nárast oproti prevádzkovému zisku v minulom roku.
V rámci investičnej stratégie sa bude TMR zameriavať na poľské aj domáce prevádzky.
Modernizácia poľského strediska Szczyrk bude pokračovať druhou etapou po získaní potrebných
povolení. Investície budú smerovať aj do parku Legendia - Śląskie Wesołe Miasteczko (Sliezsky
zábavný park) ako aj do rozširovania a zlepšovania kvality služieb v slovenských strediskách.

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia TMR bude vyhotovená v zákonnej lehote 15 dní
odo dňa konania RVZ, zápisnicu Vám po vyhotovení spolu s úplným znením stanov zašleme.

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva
Liptovský Mikuláš, 18.04.2018
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