Tatry mountain resorts, a.s.

Dlhopisy TMR boli prijaté na burzu
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (18. február 2014) – Dlhopisy Spoločnosti Tatry mountain
resorts, a.s. (TMR) dnes boli prijaté k obchodovaniu na voľnom trhu Burzy cenných
papierov v Bratislave (BCPB).
TMR dnes dostala rozhodnutie Burzy cenných papierov v Bratislave, že dňa 18.2.2014 boli na
regulovaný voľný trh BCPB prijaté dlhopisy:
TMR I 4.5%/ 2018 ISIN SK4120009606 séria 01, v zaknihovanej podobe, vo forme na
doručiteľa, v celkovej menovitej hodnote 70 miliónov EUR, s menovitou hodnotou jedného
dlhopisu 1 000 EUR a so splatnosťou 17.12.2018 a
TMR II 6,00%/2021 ISIN SK4120009614 séria 01, v zaknihovanej podobe, vo forme na
doručiteľa, v celkovej menovitej hodnote 110 miliónov EUR, s menovitou hodnotou jedného
dlhopisu 1 000 EUR a so splatnosťou 5.2.2021
Viac info na www.tmr.sk/pre-investorov/dlhopisy/.
_________________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo
prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier.
Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe a Horský
Hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské
Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerův Mlýn v ČR. TMR
je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský akvapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj
zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village
Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2013 sa
preinvestovalo do uvedených stredísk takmer 190 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR
sú od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

