INFORMAČNÍ POVINNOST EMITENTA DLUHOPISŮ

Prodejní činnost společnost koncem roku 2019 zaměřila na klientské segmenty s vyšším potenciálem růstu,
konkrétně na firemní a konferenční klientelu. Ta vhodně doplňuje segmenty turistické. Skvělé výsledky začátku
roku 2020 dokladují správnost těchto kroků. Tržby i GOP v lednu i v únoru překonaly hodnoty z roku 2019 i plán
2020.
Stávající světová situace výrazně ovlivnila lokální i mezinárodní cestovní ruch. Existuje významná (materiální)
nejistota související událostmi okolo COVID-19, které mohou zásadním způsobem zpochybnit schopnost účetní
jednotky nepřetržitě trvat, a že účetní jednotka proto nemusí být schopna v rámci běžné činnosti realizovat svá
aktiva nebo dostát svým závazkům.
Toto vyžaduje okamžité razantní změny v obchodní strategii hotelu i úsporám v provozu, který musí být
potřebně redukován.
Naprostá většina rezervovaných jarních konferenčních akcí se posunula do podzimních termínů, stejně, jako
mnoho individuálních rezervací. Po ukončení restriktivních opatření očekáváme nárust především korporátních
rezervací. Toto očekávání potvrzují dotazy z okolních firem. Ptají se, kdy budeme schopni ubytovávat jejich
pracovníky. Společnosti pozastavily svoje aktivity tam, kde potřebují odborné pracovníky, pro které nyní nemají
ubytování. Z pohledu firemního a konferenčního businessu vypadá druhá polovina roku 2020 velmi nadějně.
Po ukončení stávající uzávěry hranic předpokládáme nárůst zájmu zahraničních hostů spíše pozvolný. Naopak
u české klientely vidíme velký potenciál. Proto jsme již zahájili přípravy lokálních reklamních kampaní, abychom
oslovili český trh. Namísto dovolené u moře si dopřejte zábavu v Aquaparku! To je hlavní motto naší snahy využít
letošní obavy Čechů z cestování do zahraničí.
Z uvedených důvodů řešení nastalé situace vnímáme s mírným optimismem. Návrat k plánovaným hodnotám
ekonomických ukazatelů očekáváme v druhé polovině roku 2020.
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