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Hozzáférhetővé válnak a Genesis Energy Befektetési Nyrt. befektetőknek szóló 
információi a Standard & Poor’s “ Market Access “ programján keresztül 

 
A Genesis Energy Befektetési Nyrt bejelenti, hogy befektetőknek szóló céges információi 
a Standard & Poor’s által biztosított “Market Access” program keretében is 
hozzáférhetővé válnak. A Standard & Poor’s “Advisor Insight” olyan internetes 
információs szolgáltatás, amelyen keresztül a nyilvánosan működő társaságok a 
részvényeik árfolyam alakulását, a kereskedési mennyiségeket, osztalékadataikat, a 
kereskedésbe bevont részvényeik mennyiségét, a pénzügyi és bevetéli adataikat 
nyilvánosságra hozhatják. A Standard & Poor’ s “Advisor Insight” internetes kereső 
eszközként működik, amelyet több mint 100,000 befektetési tanácsadó használ. Az oldal 
előfizetés nélküli verziója a www.advisorinsight.com linken érhető el. 
 
Továbbá, a Standard & Poor's “Market Access” programjában részt vevő cégek adatai a 
S&P’s “Stock Guide” részvény információs adatbázisban is elektronikusan 
hozzáférhetőek minden fontos befektetési szolgáltató számára. A program részeként a 
Genesis Energy Nyrt.-ről teljes körű információ jelenik meg a Standard Corporation 
Record (Általános Vállalati Adatok) napi hírek rovatában is, amely az USA mintegy 38 
államában fontos kézikönyvként szolgál a másodlagos kereskedelemben részt vevők 
számára, ezzel is elősegítve a Blue Sky törvények (az értékpapír kereskedelem tisztaságát 
biztosító állami szabályozás) érvényesülését. 

A „Market Access” Programban nyilvánosságra kerülő információkat a Standard & Poor’s 
megbízhatónak ítéli, de sem a Standard & Poor’s, sem leányvállalatai nem vállalnak 
felelősséget azok teljességéért és pontosságáért, ilyen értelemben hivatkozni sem lehet 
rájuk. Ez az anyag nem minősül sem bármely értékpapír, sem egyéb pénzügyi eszköz 
adásvételére irányuló ajánlatnak. 
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Standard & Poor’s Ügyfélkapcsolat: 
Richard Albanese 
00 1 212 438-3647 
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