Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta – Odchod CEO a zmena v štruktúre riadenia TMR
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 nasledovnú priebežnú informáciu:
Ing. Bohuš Hlavatý končí na pozícii predsedu predstavenstva a CEO Spoločnosti TMR k 29. aprílu
2020. Dochádza k štandardnej generačnej výmene, o ktorej vedenie začalo uvažovať už skôr, no
kríza okolo COVID-19 a následné ekonomické dopady toto rozhodnutie urýchlili. Pán Hlavatý naďalej
zostáva pôsobiť v Spoločnosti, 29. apríla 2020 bol zvolený valným zhromaždením za člena Dozornej
rady TMR, ktorá ho následne zvolila za predsedu Dozornej rady.
Pozícia generálneho riaditeľa TMR (CEO) zostane do konca finančného roka 2020 aj z dôvodu
úsporných opatrení neobsadená a vedenie Spoločnosti preberie predseda predstavenstva, Igor Rattaj,
ktorého zvolila Dozorná rada 30. apríla 2020. V predstavenstve mu budú asistovať kolegovia Čeněk
Jílek - v súčasnosti pôsobiaci na pozícii CCO a Jozef Hodek, v súčasnosti člen predstavenstva
a zároveň CFO. Obaja preberú vedenie jednotlivých organizačných štruktúr Spoločnosti. Andrej
Devečka a Branislav Gábriš končia ako členovia predstavenstva k 28. aprílu 2020 a pán Devečka tiež
prechádza do Dozornej rady TMR.
Igor Rattaj odchádza z pozície predsedu Dozornej rady TMR k 29.4.2020, ktorú zastával od roku
2009. Disponuje rozsiahlymi skúsenosťami vo finančníctve. Vykonával funkciu člena predstavenstva
1. Garantovanej, a.s. Okrem toho pôsobil a pôsobí ako člen dozorných rád, predseda alebo člen
predstavenstva a správnych rád a konateľ viacerých spoločností. Pôsobil ako riaditeľ obchodovania s
cennými papiermi v spoločnosti J&T Securities. Predtým zastával funkciu podpredsedu
predstavenstva a riaditeľa privátneho bankovníctva v Podnikateľskej banke v Prahe. Je hlavným
akcionárom TMR.
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