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Registračný dokument, Opis CP a Súhrnný dokument k TB-HZL XIV z 31.8.2006 13.12.2006 - 12.1.2007

12.1.2007 - 
Hospodárske 

noviny

Dodatok k prospektu CP k TB-HZL XIV z 9.10.2006 13.12.2006 - 12.1.2007

12.1.2007 - 
Hospodárske 

noviny

Opis CP a Súhrnný dokument k TB-HZL XIII z 26.10.2006 13.12.2006 - 12.1.2007

12.1.2007 - 
Hospodárske 

noviny

Druhý dodatok k prospektu CP k TB-HZL XIV z 30.11.2006 13.12.2006 - 12.1.2007

12.1.2007 - 
Hospodárske 

noviny
Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2006 - predbežná verzia, nekonsolidované údaje 29.1.2007 - 30.1.2007 -

Zverejnenie emisných podmienok hypotekárnych záložných listov XX. Tatra banky - 1.2.2007 -

24.1.2007 - 
Hospodárske 

noviny

Predbežný nekonsolidovaný výkaz ziskov a strát a súvaha k 31.12.2006 pripravený podľa 
Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo prijatých orgánmi Európskej únie - II.verzia 20.2.2007 - 20.2.2007 -

Opis CP a Súhrnný dokument k TB-HZL XVII z 13.2.2007 2.3.2007 - 29.3.2007

29.3.2007 - 
Hospodárske 

noviny
Individuálna účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2006 pripravená podľa 
Medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo prijatých orgánmi Európskej únie a 
správa nezávislých audítorov 4.4.2007 4.4.2007 4.4.2007 -
Ostatné údaje podľa NBS opatrenia č. 5/2004 k 31. decembru 2006 - - 4.4.2007
Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2006 - definitívna verzia 5.4.2007 - - -
Konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2006 pripravená podľa 
Medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo prijatých orgánmi Európskej únie a 
správa nezávislých audítorov 16.4.2007 2.5.2007 16.4.2007 -
Ostatné údaje podľa NBS opatrenia č. 5/2004 za konsolidovaný celok k 31. decembru 2006 - - 16.4.2007 -
Priebežná individuálna účtovná závierka (nekonsolidovaná) k 31. marcu 2007 pripravená v súlade s 
Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 prijatým orgánmi Európskej únie 23.4.2007 23.4.2007 27.4.2007 -
Ostatné údaje podľa NBS opatrenia č. 5/2004 k 31. marcu 2007 - - 27.4.2007 -

názov emitenta: Tatra banka a. s.
IČO: 00 686 930

adresa emitenta: Hodžovo námestie 3,  811 06 Bratis lava 1
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Oznámenie o konaní valného zhromaždenia 4.5.2007 4.5.2007 -

7.5.2007 - 
Hospodárske 

noviny
Zverejnenie emisných podmienok hypotekárnych záložných listov XXI. Tatra banky - 14.5.2007 - 3.5.2007

Ročná správa o hospodárení za rok 2006 29.5.2007 29.5.2007 29.5.2007

29.5.2007 - 
Hospodárske 

noviny
Výpis z registra emitenta zaknihovaných cenných papierov - 1.6.2007 - -
Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov - 4.6.2007 - -
Oznámenie o priebehu valného zhromaždenia (rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť 
si právo na dividendu za rok 2006 je 12.06.2007; dividendy sa začnú vyplácať dňa 19.06.2007; valné 
zhromaždenie zvolilo Dkfm. Rainera Franza a Dr. Roberta Grubera a opätovne zvolilo Dr. Herberta 
Stepica a Mag. Renate Kattinger do funkcie členov dozornej rady s účinnosťou od 01.07.2007); 
tlačová správa; rozdelenie zisku za rok 2006 7.6.2007 - - -

Opis CP a Súhrnný dokument k TB-HZL XXI z 29.5.2007 14.6.2007 - 6.7.2007

6.7.2007 - 
Hospodárske 

noviny

Zverejnenie emisných podmienok hypotekárnych záložných listov XXII. Tatra banky - 26.6.2007 -

18.6.2007 - 
Hospodárske 

noviny
VÝROČNÁ SPRÁVA TATRA BANKY 2006 26.6.2007 26.6.2007 26.6.2007 -
Oznam o zmenách vo výpise z obchodného registra - výmaz Dkfm. Rainera Franza z funkcie člena a 
predsedu predstavenstva, zápis Ing. Igora Vidu ako predsedu predstavenstva, zápis Mgr. Michala 
Lidaya ako člena predstavenstva; zmena bydliska člena predstavenstva Ing. Marcela Kaščáka, 
zmena bydliska člena dozornej rady Mag. Renate Kattinger, výmaz Ing. Milana Vrškového a Dkfm. 
Petra Püspöka z funkcie člena dozornej rady, zápis Dkfm. Rainera Franza a Dr. Roberta Grubera ako 
člena dozornej rady 19.7.2007 20.7.2007 - -
Oznámenie čísla účtu na poukázanie dividend, o výplate ktorých rozhodlo valné zhromaždenie 
22.06.2007 23.7.2007 - -
Priebežná individuálna účtovná závierka (nekonsolidovaná) k 30. júnu 2007 pripravená v súlade s 
Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 prijatým orgánmi Európskej únie 23.7.2007 23.7.2007 30.7.2007 -
Ostatné údaje podľa NBS opatrenia č. 5/2004 k 30. júnu 2007 - - 30.7.2007 -

Zverejnenie emisných podmienok hypotekárnych záložných listov XXIII. Tatra banky - 6.8.2007 -

23.7.2007 - 
Hospodárske 

noviny

Zverejnenie emisných podmienok hypotekárnych záložných listov XXIV. Tatra banky - 21.8.2007 -

10.8.2007 - 
Hospodárske 

noviny
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30. júnu 2007 pripravená v súlade s Medzinárodným 
účtovným štandardom IAS 34 prijatým orgánmi Európskej únie 28.8.2007 28.8.2007 28.8.2007 -
Ostatné údaje podľa NBS opatrenia č. 5/2004 za konsolidovaný celok k 30. júnu 2007 - - 28.8.2007 -
Oznam o zmenách vo výpise z obchodného registra - zápis zmeny funkcie Ing. Miroslava Uličného z 
pôvodného "prvý podpredseda predstavenstva" na "podpredseda predstavenstva" 31.8.2007 28.8.2007 - -
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Polročná finančná správa za I. polrok 2007 30.8.2007 30.8.2007 30.8.2007

30.8.2007 - 
Hospodárske 

noviny

Priebežná individuálna účtovná závierka (nekonsolidovaná) k 30. septembru 2007 pripravená v 
súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 prijatým orgánmi Európskej únie 22.10.2007 22.10.2007 30.10.2007

25.11.2007 - 
Hospodárske 

noviny
Ostatné údaje podľa NBS opatrenia č. 5/2004 k 30. septembru 2007 - - 30.10.2007 -

Zverejnenie emisných podmienok hypotekárnych záložných listov XXV. Tatra banky - 22.10.2007 -

11.10.2007 - 
Hospodárske 

noviny

Oznam o zmenách vo výpise z obchodného registra - výmaz Ing. Pavla Feitschera z funkcie 
prokuristu, zápis Ing. Petra Nováka do funkcie prokuristu, výmaz JUDr. Tomáša Boreca z funkcie 
člena dozornej rady, zápis Ing. Pavla Feitschera do funkcie člena dozornej rady, zápis zmeny 
akademických titulov členov dozornej rady Prof. Ing. Petra Baláža, PhD. a Ing. Jána Neubauera, CSc. 30.10.2007 30.10.2007 - -

Zverejnenie emisných podmienok hypotekárnych záložných listov XXVI. Tatra banky - 2.11.2007 -

23.10.2007 - 
Hospodárske 

noviny
Oznámenie o zvýšení základného imania a vykonaného upísania a splatenia prioritných akcií; platné 
znenie stanov 7.12.2007 - - -

Opis CP a Súhrnný dokument k TB-HZL XXV z 19.11.2007 7.12.2007 - 6.12.2007

6.12.2007 - 
Hospodárske 

noviny

Zverejnenie emisných podmienok hypotekárnych záložných listov XXVII. Tatra banky - 20.12.2007 -

13.12.2007 - 
Hospodárske 

noviny


