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This Prospectus Summary has been prepared in relation to an intention of Tatry Mountain Resorts
a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 31 01, the Slovak Republic to apply for the admission
and introduction of the shares to trading on the regulated market operated by the Prague Stock
Exchange (BCPP). This Prospectus Summary has been prepared pursuant to …..,
This Prospectus Summary has been prepared and published solely in relation to the intended
application for listing on the BCPP. In particular, it has not been prepared and published in relation to
any offer to sell new or existing shares of the Company.
This Prospectus Summary has not been approved by the Czech National Bank (the “ČNB”, the
competent Czech supervisory authority for the financial market in the Czech Republic) or any other
regulatory body.
The sole responsibility for the content of this Prospectus Summary and the information contained
therein shall be borne by TMR.
The Shares have been admitted to trading on the regulated market in the Slovak Republic and are
listed on the Bratislava Stock Exchange.
The Prospectus Summary, together with any other required statutory disclosure, is the sole legally
binding document containing information on listing on the BCPP.
This Prospectus Summary has been published in Czech on the Internet on the Company’s website
http://www.tmr.sk. Please note that the only binding language version of the Prospectus Summary is
the Czech version.
Investing in the securities described by this Summary involves high risk typical of equity instruments,
as well as risk associated with the Group’s business. Key risks to be considered when deciding
whether to invest in the Shares are described in “Key Risk Factors Related to the Group and the
Shares”. The information contained in this document is not legal or financial advice. In order to
obtain legal or financial advice, investors should contact their legal advisors or financial advisors.

Souhrn prospektu
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Tento Souhrn prospektu byl vypracován v souvislosti se záměrem společnosti Tatry Mountain Resorts
a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 31 01, Slovenská republika požádat o přijetí a uvedení
akcií k obchodování na regulovaném trhu provozovaném Burzou cenných papírů Praha (BCPP). Tento
Souhrn prospektu byl zpracován v souladu s …..,
Tento Souhrn prospektu byl vypracován a zveřejněn pouze v souvislosti se zamýšlenou žádostí o
zařazení na BCPP. Nebyl vypracován a zveřejněn zejména v souvislosti s jakoukoli nabídkou k prodeji
nových nebo stávajících akcií Společnosti.
Tento Souhrn prospektu nebyl schválen Českou národní bankou („ČNB“, příslušným českým orgánem
dohledu nad finančním trhem v České republice) ani jiným regulačním orgánem.
Zodpovědnost za obsah tohoto Souhrnu prospektu a informací v něm obsažených nese výhradně
TMR.
Akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu ve Slovenské republice a jsou kótované na
Burze cenných papírů v Bratislavě.
Souhrn prospektu spolu s dalšími požadovanými zákonnými zveřejněními jsou jedinou právně
závaznou listinou obsahující informace o zařazení na BCPP.
Tento Souhrn prospektu byl zveřejněn v českém jazyce na internetu na intrnetových stránkách
Společnosti http://www.tmr.sk. Upozorňujeme, že jediná závazná jazyková verze Souhrnu prospektu
je česká verze.
Investice do cenných papírů popsaných v tomto Souhrnu představuje vysoké riziko typické pro
kapitálové nástroje, stejně jako riziko spojené s podnikáním Skupiny. Klíčová rizika, která je zapotřebí
zvážit při rozhodování, zda do akcií investovat, jsou uvedena v oddílu „Klíčové rizikové faktory
související se Skupinou a akciemi“. Informace obsažené v této listině nepředstavují právní ani finanční
poradenství. Za účelem získání právního nebo finančního poradenství by investoři měli kontaktovat
své právní nebo finanční poradce.

