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A Genesis Energy Befektetési Nyrt. Igazgatóságának közleménye 

 
A Genesis Energy Befektetési Nyrt. Igazgatótanácsa bejelenti, hogy a Genesis 

Energy készen áll arra, hogy részvényeinek másodlagos forgalmazására vonatkozó 
előkészületeket megkezdje az USA-ban. Társaságunk megbízási szerződést (Letter of 
Engagement) kötött a Merriman Curhan Ford & Co. céggel arra, hogy a 
forgalmazáshoz szükséges, úgynevezett „Amerikai Fő Kapcsolattartóként” (PAL) 
képviselje társaságunkat az International OTCQX (QX) részvénypiacon, amely piacon a 
legjobb szabad forgalomban lévő részvényekkel kereskednek.  
 
A Merriman Curhan Ford & Co. volt az első észak-amerikai befektetési bank és 
részvénybróker, akit a QX Amerikai Fő Kapcsolattartóként (PAL) kinevezett, és egyben az 
egyik első olyan cég a Wall Street-en, amely jelentős erőforrásokkal van jelen a tiszta 
technológiák és a megújuló energiaforrások szektorában. 
 
Stephen Nash, a Merriman Curhan Ford & Co. OTCQX Tanácsadó csoportjának vezetője 
szerint: „A QX új csatornát kínál a részvények amerikai értékesítésére. A Budapesti 
tőzsdén B kategóriában jegyzett Genesis Energy számára a QX lehetőséget teremt a 
hatékony amerikai piaci jelenlétre oly módon, hogy az amerikai befektetők angolul 
juthassanak a magyar tőzsdei szabályok szerinti információhoz.” 
 
Rényi Gábor a Genesis Energy vezérigazgatója felhívja a figyelmet arra, hogy a Genesis 
Energy számára azért is fontos a minél hatékonyabb amerikai piaci jelenlét biztosítása, 
mert az amerikai befektetők külföldi részvénykereslete 20 éve nem volt ilyen 
nagymértékű. 
 
A Nemzetközi OTCQX kaput nyit a meghatározó nemzetközi tőzsdéken már 
forgalmazott cégek számára ahhoz, hogy megkülönböztetett módon lépjenek be az 
észak-amerikai piacra és így folyamatosan információval lássák el az amerikai 
befektetőket. Az International OTCQX olyan platform, amely előnyös helyzetbe hozza a 
megbízható nemzetközi kibocsátókat az amerikai piacon egyébként forgalomban lévő 
több mint 8.000 szabad piaci forgalmazású részvénnyel szemben. Csak a megbízható 
működésű és hiteles információt nyilvánosságra hozó vezető cégeknek van lehetőségük 
arra, hogy részvényeiket a tevékenységét 2007. március 5-n megkezdett International 
OTCQX piac keretei között forgalmazhassák. (További információt a  
internetes portálról szerezhetnek) 
 
A Merriman Curhan Ford & Co. befektetési bank elsődlegesen a gyors növekedési 
potenciálú cégekre és a növekedés orientált intézményi befektetőkre koncentrál. Elemző 
tevékenységet folytat és bróker, valamint kereskedési szolgáltatásokat nyújt 
elsődlegesen intézményi befektetők számára, valamint befektetési banki hátteret biztosít 
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vállalati partnerek részére.  Célkitűzése, hogy a gyors növekedési potenciállal rendelkező 
vállalati szektor vezető elemzője, tanácsadója, finanszírozója és befektetője legyen. A 
Merriman Curhan Ford & Co. mint bróker-pénzügyi szolgáltató és mint a FINRA (a 
tőzsdei vállalatok önszabályozó rendszerének kidolgozására és az értékpapír 
forgalmazást végző cégek ellenőrzésére a befektetők érdekében alakult amerikai 
szervezet), valamint a SIPC tag (amerikai állami szervezet a bróker cégeknél vezetett 
értékpapírszámlák biztosítására csőd esetén)  került bejegyzésre  a SEC (amerikai állami 
Értékpapír és Tőzsdefelügyelet) által. 
 
A Merriman Curhan Ford & Co. az MCF Corporation (NASDAQ: MERR) holding 
leányvállalata, az MCF Asset Management LLC. és a Panel Intelligence LLC. társaságokkal 
együtt. Az MCF pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó holding, amely leányvállalatain 
keresztül befektetési elemzéseket, vagyonkezelést és egyéb elemző tevékenységet 
folytat. A specializált és integrált szolgáltatások teljes skálájának biztosítására törekszik 
mind intézményi befektetők, mind vállalatok részére. (Bővebb információt a 

 internetes oldalról szerezhetnek.) 
 
Budapest, 2008. április 21. 
 
 
     A Genesis Energy Igazgatótanácsa 
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