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Oznámenie emitenta o premene menovitej hodnoty zaknihovaných dlhových cenných papierov zo 
slovenskej meny na eurá 25.11.2008 - - 13.1.2009
Oznámenie o premene menovitej hodnoty základného imania, schválenej výšky základného imania a 
akcií z Skk na euro; zmena adresy prokuristky (Mgr. Natália Major) - zaslanie výpisu z obchodného 
registra a stanov 3.2.2009 5.2.2009 - -
Oznámenie o premene menovitej hodnoty akcií a základného imania z Skk na eurá a o zmenách vo 
výpise z obchodného registra 9.2.2009 - - -
Zverejnenie emisných podmienok hypotekárnych záložných listov 46. Tatra banky - 27.2.2009 - 13.2.2009

Zverejnenie prospektu cenných papierov k TB-HZL 36 (Opis CP a Súhrnný dokument z 24.2.2009) 25.3.2009 - 3.4.2009 3.4.2009

Zverejnenie prospektu cenných papierov k TB-HZL 37 (Opis CP a Súhrnný dokument z 12.3.2009) 25.3.2009 - 3.4.2009 3.4.2009
Individuálna účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2008 pripravená podľa 
Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ako ich schválila Európska únia a správa 
nezávislých audítorov 30.3.2009 30.3.2009 30.3.2009 30.3.2009
Konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2008 pripravená podľa 
Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ako ich schválila Európska únia a správa 
nezávislých audítorov 30.3.2009 30.3.2009 30.3.2009 30.3.2009
Údaje podľa NBS opatrenia č. 1/2007 k 31. decembru 2008 - individuálne údaje - - 30.3.2009 30.3.2009
Údaje podľa NBS opatrenia č. 1/2007 k 31. decembru 2008 - konsolidované údaje - - 30.3.2009 30.3.2009
Informácia o zvolaní valného zhromaždenia na 30.04.2009 3.4.2009 6.4.2009 - 31.3.2009
Zaslanie výpisu z registra emitenta a zoznamu akcionárov (pred valným zhromaždením) - 23.4.2009 - -
VÝROČNÁ SPRÁVA TATRA BANKY 2008 30.4.2009 30.4.2009 30.4.2009 30.4.2009
ROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA za rok 2008 30.4.2009 30.4.2009 30.4.2009 30.4.2009
Priebežná individuálna účtovná závierka (nekonsolidovaná) k 31. marcu 2009 pripravená v súlade s 
Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34, ako ho schválila Európska únia 30.4.2009 30.4.2009 30.4.2009 30.4.2009
Údaje podľa NBS opatrenia č. 1/2007 k 31. marcu 2009 - individuálne údaje - - 30.4.2009 30.4.2009
Zaslanie výročnej správy za rok 2008 - anglicka verzia 30.4.2009 - 30.4.2009 -
Povolenie na vykonávanie iných ako bankových činností - zaslanie informácie, že banka začne 
vykonávať vybrané iné ako bankové činnosti pre nový subjekt - 3.6.2009 - -
Zaslanie aktuálnych stanov so zmenami schválenými valným zhromaždením 30.04.2009 4.6.2009 4.6.2009 - -

Zaslanie výpisu z obchodného registra a aktuálneho znenia stanov = po zvýšení základného imania 
zvýšením menovitej hodnoty akcií a výmaze Dr. Roberta Grubera z funkcie člena dozornej rady 16.6.2009 16.6.2009 - -
Zverejnenie emisných podmienok hypotekárnych záložných listov 47. Tatra banky - 1.7.2009 - 24.6.2009

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

adresa emitenta: Hodžovo námestie 3,  811 06 Bratislava 1

Dokument so zoznamom zverejnených informácií za rok 2009 v súlade s § 37d ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
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Zaslanie výpisu z obchodného registra so zapísanými novými členmi dozornej rady (Mag. Reinhard 
Karl, Aris Bogdaneris) a po výmaze prokuristu (Ing. Eva Kollárová) 7.7.2009 7.7.2009 - -
Oznámenie o členstve nových členov dozornej rady (Mag. Reinhard Karl, Aris Bogdaneris) v 
orgánoch 20.7.2009 - - -
Priebežná individuálna účtovná závierka (nekonsolidovaná) k 30. júnu 2009 pripravená v súlade s 
Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34, ako ho schválila Európska únia 30.7.2009 30.7.2009 30.7.2009 30.7.2009
Údaje podľa NBS opatrenia č. 1/2007 k 30. júnu 2009 - individuálne údaje - - 30.7.2009 30.7.2009
Zverejnenie emisných podmienok hypotekárnych záložných listov 48. Tatra banky - 18.8.2009 - 7.8.2009
POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA za I. polrok 2009 28.8.2009 28.8.2009 28.8.2009 28.8.2009
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30. júnu 2009 pripravená v súlade s Medzinárodným 
účtovným štandardom IAS 34, ako ho schválila Európska únia 28.8.2009 28.8.2009 28.8.2009 28.8.2009
Údaje podľa NBS opatrenia č. 1/2007 k 30. júnu 2009 - konsolidované údaje - - 28.8.2009 28.8.2009
Zverejnenie emisných podmienok hypotekárnych záložných listov 49. Tatra banky - 30.9.2009 - 21.9.2009
Zaslanie výpisu z obchodného registra so zapísaným zvýšením základného imania po upísaní 2 
095ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 4 000 € 19.10.2009 19.10.2009 - -
Priebežná individuálna účtovná závierka (nekonsolidovaná) k 30. septembru 2009 pripravená v 
súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34, ako ho schválila Európska únia 30.10.2009 30.10.2009 30.10.2009 30.10.2009
Údaje podľa NBS opatrenia č. 1/2007 k 30. júnu 2009 - individuálne údaje - - 30.10.2009 30.10.2009
Zaslanie informácie o zmene vedúceho zamestnanca u poisťovacieho agenta podľa § 14 ods. 9 
zákona č. 340/2005 - 3.11.2009 - -
Zaslanie výpisu z obchodného registra so zapísanou zmenou - rozhodnutie valného zhromaždenia o 
poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie vydaním prioritných akcií a zmena schválenej výšky 
základného imania na novú výšku 60 380 000 € 23.11.2009 23.11.2009 - -
Zverejnenie emisných podmienok hypotekárnych záložných listov 50. Tatra banky - 24.11.2009 - 11.11.2009
Zverejnenie emisných podmienok dlhopisov 02 Tatra banky FIX 19/11/2011 - 24.11.2009 - 12.11.2009
Dokument so zoznamom zverejnených informácií v súlade s § 37d ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. 
o burze cenných papierov za rok 2009 18.12.2009 18.12.2009 18.12.2009 18.12.2009

* všetky oznamy boli uverejnené v denníku Hospodárske noviny
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