TMR Finance CR, a.s.

zajištěné dluhopisy ručitelským prohlášením Tatry mountain resorts, a.s. a zástavním
právem, s pevnou úrokovou sazbou 4,50 % p.a.
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1.500.000.000 Kč splatné v roce 2022
ISIN: CZ0003520116
(dále jen „Dluhopisy“)
OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY
Emitent Dluhopisů, společnost TMR Finance CR, a.s., tímto v souladu s emisními
podmínkami oznamuje, že na základě silné poptávky investorů došlo k vydání Dluhopisů v
celkové jmenovité hodnotě emise 1.500.000.000 Kč. Dluhopisy jsou kótovány a
obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s.
Informace o emitentovi
Dluhopisy vydává nově založená česká společnost TMR Finance ČR, a. s., 100% vlastněná
Ručitelem emise, společností Tatry mountain resorts, a.s., (TMR). Skupina TMR patří mezi
největší poskytovatele celoročních turistických služeb ve střední a východní Evropě. Svou
obchodní činnost zaměřuje na 3 klíčové segmenty: hory a zábavní parky, hotely a realitní
projekty. Provozuje horská střediska v Nízkých a Vysokých Tatrách s celkovou délkou 74 km
sjezdovek a s přepravní kapacitou přes 52 tisíc osob za hodinu. Tatralandia je největším
celoročním akvaparkem ve střední Evropě. V České republice TMR spoluprovozuje lyžařské
středisko Špindlerův Mlýn a nově také skiareál Ještěd, v jehož rozvoji vidí velký potenciál.
Společnost působí i v polských Beskydech. V hotelové oblasti disponuje TMR kapacitou více
než 2 tisíc lůžek. Největší výnosy Skupiny tvoří příjmy z prodeje skipasů, lístků na lanovky a
ze vstupného do akvaparku. Další výnosy pochází z ubytovacích služeb z hotelů. Společnost
TMR získala již popáté za sebou ocenění Středoevropské asociace správy a řízení společností
(CECGA) v kategorii nefinanční společnosti za dodržování principů Corporate Governance a
za transparentní zveřejňování informací.
Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají význam, který je jim
přiřazen v Prospektu Dluhopisů, který je k dispozici na webových stránkách Emitenta
http://www.tmr-finance.cz, a na webových stránkách Hlavního manažera na
www.jtbank.cz/informacni-povinnost/#emise_cennych_papiru v sekci Důležité informace,
Emise cenných papírů. Toto oznámení se uveřejňuje stejným způsobem jako Prospekt a nelze
jej číst samostatně, ale pouze společně s Prospektem (a jeho případnými dodatky).

10. prosince 2018

