
 

 

 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 
 

AZ EBOLA VÍRUSSAL KAPCSOLATOS AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK 
 
 
 
A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság (Cg.: 01-10-046598, székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.) (a 

továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 

55-56. §-aiban, továbbá a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos 

tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (a 

továbbiakban: PM rendelet) 4. mellékletének 1.15. pontjában1 foglaltak alapján a 

következőkről tájékoztatja a nyilvánosságot: 

 

Mivel a Kibocsátó, illetve stratégiai partnereinek üzleti tevékenysége és tervei a nyugat-

afrikai térségben található Sierra Leone-hez kötődnek a Kibocsátó az első, Sierra Leone-val 

határos országokban észlelt megbetegedések óta követi azon eseményeket, amelyek 

növelhetik az országban található befektetői kockázatot. 

 

A Kibocsátó már több időpontban és csatornán keresztül tájékoztatta2 a nyilvánosságot a 

nyugat-afrikai térségben megjelent Ebola vírusról, azonban az elmúlt napokban a magyar és a 

nemzetközi sajtóban több információ is megjelent a vírus terjedésével kapcsolatban. 

 

Jelen tájékoztatást Sierra Leone kormányának július 31-i döntése indokolja, mely során a 

fertőzések centrumaiban rendkívüli állapotot hirdetett Ernest Bai Koroma elnök úr3, amivel 

párhuzamosan a WHO 100 millió dolláros reagálási tervet indít be4 2014. augusztus 1-én.  

 

A Kibocsátó folyamatosan nyomon követi a betegség terjedésével kapcsolatos fejleményeket 

és hivatalos forrásokból tájékozódik az aktuális eseményekről. Ezen felül Kibocsátó stratégiai 

partnerein keresztül, közvetve napi kapcsolatban áll, a jelenleg is az országban aktívan 

tevékenykedő munkavállalókkal, akik minden szükséges információt megkapnak, hogy 

elkerüljék a fertőzésveszélyt, valamint folyamatos tájékoztatást adnak a kialakult helyzetre 

vonatkozólag. 

  

                                                           
1 A legutolsó tájékoztatásban közzétetthez képest a kockázati tényezők jelentős változása 
2 http://www.twdinvest.hu/hu/az_orszag_felkeszult_az_ebolara 
http://twdinvest.hu/hu/rendkivuli-tajekoztatas-9 
http://bet.hu/newkibdata/117193111/140602_ebola.pdf 
3 http://www.reuters.com/article/2014/07/31/us-health-ebola-leone-idUSKBN0G00TG20140731 
4 http://www.reuters.com/article/2014/07/31/us-health-ebola-who-idUSKBN0G021L20140731 



 

 

Az ügy komolyságára való tekintettel az ÁNTSZ is kiadott 2014. július 30-án egy 

sajtóanyagot5, mely szerint: "Az Ebola-vírussal való fertőződés kockázata még azokon a 

területeken is rendkívül alacsony, ahol ilyen esetek előfordulnak.". Az ÁNTSZ tanácsa 

turistáknak: "Rendkívül alacsony annak a kockázata, hogy útja során Ebola-vírussal kerül 

kapcsolatba".  

 

A fentiekben foglaltak mellett, a Kibocsátó, jelenleg rendelkezésére álló információk alapján 

nem látja szükségesnek, eddigi terveinek, illetve stratégiájának megváltoztatását, azonban 

folyamatosan nyomon követi a Sierra Leone-i eseményeket és ennek függvényében dönt az 

őszre tervezett Freewtown-i iroda megnyitásáról. 

 

A Kibocsátó továbbra is elkötelezett a Sierra Leone és Magyarország közti gazdasági 

kapcsolatok fejlesztésében és jelenleg nem látja okát annak, hogy szokásos üzletmenetét 

korlátozza. 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2014. augusztus 1.          TWD Investments Nyrt.  

        Igazgatóság 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
5 https://www.antsz.hu/hir1/ebola_friss.html valamint 
https://www.antsz.hu/data/cms61406/Ebola_ECDC_2014_uj.pdf 


