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A Genesis Energy részt vesz a 4. Éves Merriman Curham Ford által 
rendezendő „Cleantech” Konferencián 

 
Helyszín: Le Parker Meridien New York 
Időpont:  2008. május 13. 
 
 
A Genesis Energy Befektetési Nyrt., mint a vékonyfilm napelem gyártásban érdekelt 
vállalat, részt vesz a 2008. május 13-án megrendezésre kerülő 4. Éves Merriman Curham 
Ford „Cleantech” Konferencia szakértői vitafórumán, amely a napenergia erőművi célú 
alkalmazásával foglalkozik. Az eseményt a Le Parker Meridien-ben tartják (118 W. 57th 
Street, New York, USA). 
 
Az idei két panel beszélgetés fő irányai: bio-üzemanyagok, tiszta szén technológia, 
elektromos járművek, energiatakarékos világítás, energiatárolás, a következő generációjú 
napelemek, valamint az erőművi energiatermelésre felhasználható napelemek. 
 
Dr. Eckardt Bihler, a Genesis Energy igazgatóságának tagja és technikai szakértője részt 
vesz a 2008. május 13-n délután 2:15-kor kezdődő, a napelemek erőművi 
energiatermelésre történő felhasználásával foglalkozó vitafórumon. 
 
„ A Merriman Curham Ford elsődlegesen az energia szektor következő generációjára 
helyezi a fő hangsúlyt, és mi örömmel osztjuk meg nézeteinket a 2008-as „Cleantech” 
Konferencia résztvevőivel” – mondta Dr. Rényi Gábor, a Genesis Energy elnök-
vezérigazgatója. 
 
További információk a “CleanTech” konferenciáról az alábbi linken érhetők el: 
 
http://www.merrimanco.com/home/conferences/index_cleartech2008.php
 
 

# # 
 
 
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 
vállalati partnerek részére.  Célkitűzése, hogy a gyors növekedési potenciállal rendelkező 
vállalati szektor vezető elemzője, tanácsadója, finanszírozója és befektetője legyen. A 
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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 
www.merrimanco.com internetes oldalról szerezhetnek.) 
 
 
Budapest, 2008. május 6. 
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