Tatry mountain resorts, a.s.

TMR získalo nový úver vo výške 9 miliónov EUR
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (17. júl 2014) - Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.
(TMR) získala 16. júla 2014 úver vo výške 9 mil. EUR na financovanie investičných
projektov.
Spoločnosť TMR uzatvorila 16. júla 2014 ‚Zmluvu o splátkovom úvere‘, na základe ktorej
bude TMR poskytnutý úver vo výške 9.000.000 EUR na financovanie schválených
investičných projektov TMR v tomto roku. Splatnosť úveru je v roku 2018. Úver je
zabezpečený nehnuteľnosťami už založenými v prospech Tatra banky na zabezpečenie
existujúcich úverov.
Schválené investície v tomto kalendárnom roku zahŕňajú medziiným aj renováciu vstupnej
haly Aquaparku Tatralandia s novými výkonnejšími pokladňami, tropickým dizajnom,
novými šatňami a technológiou alebo novú reštauráciu Medrano v Tatralandii.
______________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní
a prevádzkuje atraktívne horské strediská a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely
Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Horský Hotel Srdiečko a Million Star Hotel. TMR je
zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy
aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch
Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská
Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel
Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní 19% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si
prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní stredisko Szczyrk. TMR tiež vlastní
a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2013 sa preinvestovalo
do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 190 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave,
Prahe a vo Varšave.

